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Doğu ve Güneydoğu’da Sivil Toplum Manzarası ve Covid-19 Etkisi Araştırması, söz konusu
bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumunu, yürüttükleri çalışmaları, sivil toplum
kuruluşu temsilcilerinin sivil toplum alanına dair değerlendirmelerini, Covid-19’dan ne ölçüde
etkilendiklerini ve geleceğe ilişkin beklentilerini görünür kılmak amacıyla yürütülmüştür.
Ağustos-Eylül tarihleri arasında nitel ve nicel veri toplama araçlarının bir arada kullanılmasıyla
yürütülen araştırmanın nitel evresinde; bölgede farklı sivil toplum alanlarının dökümantasyonu
yapılarak hem dünya görüşü hem de çalışma alanı bakımından çoğulluğu içerebilecek şekilde
40 STK temsilcisiyle, ortalama 60 dakika süren derinlemesine görüşme yapılırken, nicel evrede
sivil toplum alanında çeşitli pozisyonlarda çalışan 379 kişiyle anket gerçekleştirildi.
Araştırma sonuçlarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bölge sivil toplumunu görece etkili
buldukları ve etki kapasitesini siyasi konjonktürle bağlantılı olarak değerlendirdikleri
gözlenmektedir. Özellikle bölgedeki sivil toplumun lokomotifi hüviyetindeki insan hakları
kuruluşlarının etki kapasitesinin, Kürt meselesi başta olmak üzere siyasi ve sosyal gelişmelerle
paralel seyrettiği görüşmelere yansımaktadır. Sivil toplum alanını hedef alan baskılar, devletin
alanı daraltması, yerel yönetimlere kayyum atanması gibi sebeplerle sivil alanın etki gücünün
azaldığı vurgulanmaktadır.
STK’ların aktifliği ve görünürlüğünün azalması nicel verilere de yansıyor. Her 5 kişiden 3’ü
STK’ların öncesine göre aktif ve etkili olmadığını düşünüyor. Katılımcılar STK’ların aktif ve
görünür olmamalarını genellikle siyasi gelişmelere bağlıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası
sivil topluma yönelik bir baskı başladığı, Kanun Hükmünde Kararnamelerle kapatılan STK’ların
alanda bir boşluk bıraktığı, ana akım medya kuruluşlarının sivil toplumun sesini topluma
taşımadığı, STK’ların mali açıdan zorluklar yaşadığı, sivil toplumun bu sebeplerle aktif ve görünür
olamadıkları sıkça tekrar ediliyor. Medya görünürlüğünün sivil toplumu internet mecralarına
yönlendirdiği ancak bunun da dezavantajları olduğu vurgulanıyor.
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Araştırma sonuçları hem sivil toplum çalışanlarının hem de çalıştıkları alanın pandemiden
olumsuz etkilendiğini, iyi olma halinin giderek kötüleştiğini, verimlilik ve motivasyonun
düştüğünü ortaya koymaktadır. Hak savunuculuğu yapan derneklerin dahi pandemi sürecinde
hijyen, sağlık, yardım gibi alanlarda çalışma yapmak zorunda kalması; toplumsal kesimlerin
pandemi sürecinden ne denli etkilendiğinin göstermesi bakımından önemlidir. Yine aynı şekilde
ortaya konulan bulgular Türkiye’nin genelinde olduğu gibi bölge sivil toplumunun da uzun
süreceği öngörülen pandemi sürecini atlatabilmesi için kaynak ve desteğe ihtiyaç duyduğunu
göstermektedir.
Araştırmada STK temsilcilerinin pandemi süreci ve sonrasındaki dönemde faaliyetlerini
sürdürebilme konusunda planlamalar yaptığı ve kaynak sağlayıcılardan da yeni normal döneme
uyumlu destekler bekledikleri belirlenmiştir. Sonuçlara göre, katılımcılar STK faaliyetlerinin
pandemi öncesinde olduğu gibi normale dönmesinin 1 ila 3 yıl arasında gerçekleşebileceğini
düşünüyorlar. STK temsilcileri, pandemi sürecini daha hasarsız atlatılabilmesi için sivil
toplumun kendi içindeki dayanışma ve iş birliğinin önemine de işaret ediyorlar. Emek, mekân ve
imkân paylaşılması ile sivil toplum camiasının moralini yüksek tutacak çalışmalara ihtiyaç
olduğunu, bunların teşvik edilmesi gerektiği dile getiriliyor. Bu beklentiler gerek fon sağlayan
kuruluşlar gerekse sivil toplumu güçlendirme çalışmaları yürüten kuruluşlar için önemli
gündemler olarak masaya konuluyor.
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Türkiye’de sivil toplum alanı, özellikle son on yılda çalkantılı bir seyir izliyor. Demokratikleşme
adımlarının atılmasıyla 2000’li yılların başında yükselen bir ivme yakalayan sivil toplum, siyasi ve
sosyal dönüşümlerle özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal (OHAL)
döneminde büyük bir alan daralması yaşadı. 2013-15 arasında devam eden Çözüm Süreci
özellikle Kürt sorunu ile ilgili çalışmalar yürüten ve Kürt illerinde bulunan sivil toplum örgütlerine
geniş bir kamusal alan açmıştı. Ancak 2015 yılında çözüm sürecinin sona ermesi ve
çatışmaların bu kez şehir merkezlerinde ve daha şiddetli bir şekilde başlaması sivil toplumun da
kamusal alanını daralttı. 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ve ardından başlayan
Olağanüstü Hal uygulamaları sivil toplumun daralmış olan kamusal alanını neredeyse tamamen
ortadan kaldırdı. İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) verilerine göre; 20 Mart 2018
itibariyle tespit edilebilen 1419 dernek, 145 vakıf, 174 medya/yayın kuruluşu kapatıldı. Bu
durum, yüz binden fazla insanın kamudan ihraç edilmesi ve/veya yargılanması, belediyelere
kayyımların atanması gibi gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde sivil toplum alanındaki
hareketliliğin hızla durma noktasına geldiği anlaşılacaktır.
Kürt meselesinin, özelde insan hakları mücadelesinin ve genelde sivil toplum çalışmalarının
önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır ve bölgedeki diğer şehirlerin sivil toplum dinamiği,
şehirlerde başlayan çatışma hali ve darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL’den yıkıcı bir
şekilde etkilendi. Belediyelere kayyım atanması, belediye ve kamu çalışanlarının ihraç edilmesi,
STK’ların kapatılması bölgedeki sivil toplum çalışmalarını büyük ölçüde durdurdu. Diyarbakır’da
Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemi hakkında valiliğin 1 Eylül 2018’de verdiği yasak kararı
geçerliliğini korurken; Van Valiliği’nin ilk kez 21 Kasım 2016’da ilan ettiği “eylem ve etkinlik
yasağı” 15 ve 30’ar günlük uzatma kararlarıyla yaklaşık 1500 gündür devam etmektedir.
2016 yılından bu yana yaşadığı gerilemeyi telafi etmek üzere toparlanmaya çalışan sivil toplum,
Covid-19 salgınından da derinden etkilenmiş ve fiziki çalışmalarının çok büyük bir kısmını
durdurarak uzaktan/online çalışmalara ağırlık vermektedir. Bu yeni durumun ortaya çıkardığı
sonuçlar sivil toplumun toparlanma aşamasındaki motivasyonunu olumsuz etkilemiştir. Sivil
toplumun sorunları, ihtiyaçları, ilgi ve çalışma alanları ile hüviyeti değişim geçiriyorken bu alana
odaklana bir çalışmanın önemli bir ihtiyacı gidereceği umularak böyle bir çalışmaya
başlanmıştır.
Hem nitel hem de nicel saha araştırmasına dayanan Doğu ve Güneydoğu’da Sivil Toplum
Manzarası ve Covid-19 Etkisi; 2013-2015 yılları arasında dinamik ve etkili bir dönem yaşayan
bölge sivil toplum örgütlerinin 2015 yılından bugüne nasıl bir süreç yaşadıklarını anlama,
yaşananlardan ne tür tecrübeler çıkardıklarını görmenin yanı sıra, sivil toplumun potansiyeli ile
ihtiyaç ve beklentilerini görünür kılmak amacıyla hazırlanmıştır. Sivil toplum temsilcilerinin dile
getirdiği yapısal sorunlar, sivil toplumun potansiyeli, hangi alanların güçlendirilmesi gerektiğine
dair görüşlerin, hem sivil toplum kuruluşlarına hem kamu ve sivil toplum destekçisi kuruluşlara
yardımcı olmasını umuyoruz.
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1. BÖLÜM
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sivil toplum kuruluşlarının durumunu, yürüttükleri
çalışmaları, STK temsilcilerinin sivil toplum alanına dair değerlendirmelerini, Covid-19’dan ne
ölçüde etkilendiklerini ile geleceğe ilişkin beklenti ve değerlendirmelerini farklı boyutlarda
resmetmeyi hedeflediğimiz bu araştırmada, nitel ve nicel veri toplama araçlarını bir arada
kullanan bir metodoloji benimsendi. Araştırma iki evrede gerçekleştirildi.
Nitel Evre’de; bölgede farklı sivil toplum alanlarının dökümantasyonu yapılarak hem dünya
görüşü hem de çalışma alanı bakımından çoğulluğu içerebilecek şekilde 40 STK temsilcisiyle
ortalama 60 dakika süren derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.
Nicel Evre’de; derinlemesine görüşmelerin gerçekleştirildiği STK’lar başta olmak üzere
bölgedeki STK’ların yönetici, üye ve gönüllülerinden anket yoluyla veri toplandı. Online olarak
hazırlanan anket formu STK’lar aracılığıyla yaygınlaştırılırken belirli bir oranda STK
üyesi/gönüllüsü olmayan katılımcının da yer alması sağlandı. Dört hafta boyunca açık kalan
anket formu ile çeşitli kotaları takip edecek şekilde, analiz edilmeye uygun 379 ankete ulaşıldı.
Nicel veriler % 95 güven aralığında ve +/-4 hata payı içerecek şekilde toplandı.
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Bu araştırmanın hem nicel hem de nitel verileri Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yer alan STK
yöneticileri, üye ve gönüllüleri ile herhangi bir STK ile üyelik ya da gönüllülük ilişkisi olmayan
kişilerin değerlendirmelerinden elde edilmiştir.
Sivil toplum kuruluşları ile yürütülen bu çalışma; STK’ların üye ve gönüllüler ile fiziki irtibatlarının
kesilmiş olduğu, proje ve çalışmaların aksadığı, maddi sorunlarla baş edilmeye çaba harcandığı,
dolayısıyla Covid-19’un etkisini en belirgin biçimde yaşadıkları bir dönemde yürütülmüştür. Bazı
STK’ların web sitelerinin olmayışı kendileriyle iletişim kurmayı zorlaştırmıştır. Yaklaşık 9 - 10
STK’ya mail ve sosyal medya hesapları üzerinden farklı zamanlarda ulaşılmaya çalışılmış ancak
dönüş alınamamıştır.
Çalışma için katkısı talep edilecek STK’ların hem çalışma alanları hem de siyasi yahut dünya
görüşü bakımından çeşitlilik arz etmesine özen gösterilmiştir. STK temsilcilerinin büyük bir
kısmı bölgedeki sivil toplumun son yıllarını ele alan bu çalışmaya katkı vermeyi memnuniyetle
kabul ederken bazı STK’lar görüşmeyi kabul etmemiş, bazıları da ya randevuları iptal etmiş yahut
görüşmeyi yarıda keserek katılmaktan vazgeçmişlerdir. Bu durumun çoğunlukla araştırmanın
çözüm süreci ve çatışmalı dönemdeki durumu tartışmak isteyen bölümünden kaynaklandığı
görülmüştür.
Görüşmeler, Covid-19 pandemisi sebebiyle online araçlarla gerçekleştirilmiş, anketler de online
hazırlanarak STK’lar üzerinden dağıtılması sağlanmıştır. Anket formu bir ay boyunca açık kalmış
ve yaygınlaştıramadığı düşünülen STK’lar haftada bir tekrar yoklanarak katılımların artması
sağlanmıştır. Mülakat görüşmeleri katılımcının talebine göre Türkçe ve Kürtçe
gerçekleştirilmiştir.
Her çalışma gibi bu da belli sınırlılıklar içermekte ve belli bir temsiliyet arz etmektedir. Dolayısıyla
bu rapor bölge sivil toplumu hakkında önemli ölçüde bir temsil niteliğine sahip olmakla birlikte
yegane doğrular barındırdığı iddiası taşımamaktadır.
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Cuma Çiçek, 2004 yılında yayınladığı Demokratikleşme Süreçlerinde Sivil Toplum Örgütleri Bir
Alan Örneği Olarak Güneydoğu araştırmasında, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının tarihsel
sürecinin Türkiye’nin geneliyle paralellik arz ettiğini dile getirmektedir.
YADA Vakfı’nın 2007-2009 yılları arasında TUBİTAK 1001 Araştırma Projeleri programı
kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirdiği,
“Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” başlığını taşıyan araştırmada,
Türkiye’deki dernek, vakıf, kooperatif gibi statülerle kurulmuş “Gönüllü Kuruluşların” ve
yöneticilerinin profilini resmetmeyi hedeflenmişti. Çalışmada gönüllü kuruluşların yönelimlerine
ve kuruluşlarındaki rollere odaklanan “sivil topoğrafya” adı verilen bir kavram da geliştirildi. Buna
göre sivil toplum kuruluşları şöyle tasnif edilmektedir.
“Gönüllü Kuruluşları sınıflandırma türlerine yeni bir öneri geliştirme hedefinde olan bu çalışma
niteliksel bir tasnifin imkânlılığını sorgulamıştır. Kavramsal aktarımlarda daha önce tanıttığımız
YADA’nın geliştirdiği niteliksel tasnif, çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Söz konusu
tasnif, niceliksel ve niteliksel saha çalışmalarıyla masaya yatırılmış ve çalışmanın çeşitli
safhalarında yeni bir noktaya taşınmıştır. Gönüllü Kuruluşların kaotik, çok alanlı, çokkültürlü
yapıları, sınıflandırma olanaklarını oldukça sınırlandırmaktadır. Kavramsal değerlendirme
bölümlerinde çeşitli tasnifleri ve bu tasniflerin güçlü ve zayıf yanlarını tartışmış idik. Bu
çalışmanın bulguları ile vardığımız sonuç ise; bu çalışmanın çıktısı olan ‘Sivil Topoğrafya’ adını
verdiğimiz tasnifin mevcut tasniflerden farklı ve geçerli bir araç olduğu yönündedir. Bu tasnife
kılavuzluk eden analiz düzeylerinin başında kuruluşların ne için (neye hizmet etmek için)
kuruldukları ve faaliyette bulundukları gelmektedir. Buradaki ‘ne için’ sorusunun yanıtı da
sektörel açıdan ya da bir başka deyişle faaliyet alanı açısından değil, fonksiyonel açıdan
aranmıştır. Sözgelimi bu soruya, ‘engellilik alanında faaliyette bulunmak için’ yanıtı, sivil
topoğrafya tasnifinin aradığı yanıt kategorisinde olan bir yanıt değildir. Bir engelli kuruluşu,
engelliler için yardım toplamayı, bir diğeri engelliler arasında sosyalleşme sağlamayı, biri bir spor
kulübü olarak faaliyet göstermeyi, bir başkası hak arama faaliyetleri yapmayı, biri yardıma
muhtaç engellileri korumayı, bir diğeri de bu alanda uzman bilgi üretmeyi önüne koymuş olabilir.
Dolayısıyla engelli bir kuruluşun engellik alanında hangi faaliyetleriyle hangi fonksiyonu sağladığı
Sivil Topoğrafya Tasnifi’nin yanıtı aradığı sorudur. Bulguların değerlendirilmesi ile önerilen
tasnifteki 12 kategori şunlardır:
1. Özörgüt, 2. Savunucu, 3. Siyasi Yönelim, 4. Uzman, 5. Hayırsever, 6. Yapma, Yaşatma,
Güzelleştirme, 7. Hemşeri, 8. Kulüp, 9. Sosyalizasyon, 10. Yan Kuruluş, 11. Pazar Eksenli, 12.
Meslek/Sektör Eksenli“
Bölge sivil toplum kuruluşlarının faaliyet ve çalışma alanlarına bakıldığında söz konusu tasnife
uyduğu gözlemlenmektedir.
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Yapılan araştırma ve derinlemesine görüşmelerde bölgede ağırlıklı olarak hayırseverlik,
savunuculuk, meslek, sektör ve uzmanlık eksenli olduğu görülmektedir. Hayırseverlik tasnifli
dernekler, insani yardım, eğitim ve sağlık gibi temel haklar alanında yoğunlaşmaktadır. Burs
desteği, eğitimler, farkındalık seminer ve atölyeleri bu kurumların yaptıkları çalışmalar arasında
yer almaktadır. Bölgede kurulan ve yine sadece bölge illerinde faaliyet üreten kuruluşların yanı
sıra, ulusal çaptaki kurumların temsilcilikleri de yoğun olarak hizmet vermektedir. İHH ve İlim
Yayma Cemiyeti gibi ulusal kurumların yanında Ay Işığım gibi yerel STK’lar bu kuruluşlar
arasında sayılabilir.
Bölgede insan hakları, demokratikleşme başta olmak üzere savunuculuk alanında çalışan birçok
hak örgütü bulunmaktadır. Kadın, çocuk, mülteci hakları, ekoloji, mekân, sürdürülebilir ulaşım
gibi alanlarda savunuculuk çalışmaları yapan kurumlar da (Barolar, İHD, TİVH, HAK İnisiyatifi,
Özgür-Der, KAMER, MOKİD, Yaka-Koop, Bir Kadın Bir Umut, Rengarenk Umutlar,
Mezopotamya, Önce Çocuk, Tigris, Pedaldaşlar, CİSAD, DKVD vb.) mevcut ancak bu
kurumların bazılarının savunuculuk çalışmalarının yanı sıra bölgenin sosyo-ekonomik
ihtiyaçlarını gözeterek yardım temelli faaliyetler yaptıkları da gözlenmektedir. İnsan hakları
alanında barolar ve düşünce kuruluşu gibi faaliyet yürüten kurumların çalışmaları da (Diyarbakır,
Urfa, Mardin ve Van Baroları, DİSA, DİTAM vb.) önemli bir işlev görmektedir.
Ana dil, ana dilde müzik, pedagoji vs gibi çalışmalar da bölgede sivil toplum kuruluşları
tarafından yürütülen faaliyetler arasındadır. İnsan hakları, savunuculuk ve kültürel alanda çalışan
derneklerin faaliyetleri ana dil eksenli çalışmalarda kesişmektedir. (Ma Music, Mezopotamya
Vakfı vb.)
Meslek ve uzmanlık odaklı dernekler de bölgede faaliyet yürüten diğer kuruluşlar arasındadır.
Karma iş örgütlenmelerinin yanı sıra, sadece kadınlar için kurulan ekonomik faaliyet yürüten
dernekler de bulunmaktadır. (Tabip Odaları, TSO’lar, DİSİAD, VOSİAD, SHUDER, DERMEZ,
DİKAD, DOGÜNKAD vb.)
Araştırmanın nicel bölümündeki katılımcıların da, STK temsilcilerinden farklı düşünmedikleri
sonuçlara yansımaktadır: Nicel araştırmada açık uçlu soru ile sorulan bölgenin en önemli
STK’larının hangileri olduğu sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki gibi yoğunlaşmaktadır.
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Anket katılımcılarına göre, insanların bir sivil toplum kuruluşuna üye olma motivasyonları; aynı
düşüncedeki insanlarla bir araya gelmek, bilgi edinmek, toplumsal sorumluluklarını yerine
getirmek, “bireysel olarak etki oluşturamayacağı alanlarda bir araya gelerek birlikte etki
oluşturmak”, devlete karşı insanların gücünü bir araya getirip kurumsallaştırmak, haksızlıklara
karşı mücadele etmek, iyi bir dünya için çaba sarf etmek şeklinde sıralanabilir.
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Katılımcılar; özellikle bölgede sivil toplum çalışmalarının öneminin altını çiziyor, sivil toplumun
ve dolayısıyla kendi kurumlarının yaptığı çalışmaları önemsiyorlar. İnsan hakları ve
demokratikleşmeyle ilgili sorunların bölgedeki en büyük sorunlar olduğunu, hem mevcut durum
hem de geçmişten bu yana devam eden bir süreç olarak değerlendiriyorlar. Bu sebeple de insan
hakları alanındaki çalışan kurumları hem sivil toplum alanında hem de çalışma prensipleri
açısından önemli ve başarılı olarak değerlendiriyorlar.
İHD, Hak İnisiyatifi, Mazlumder1, TİHV, Diyarbakır Barosu başta olmak üzere barolar gibi insan
hakları alanında çalışan kurumlar, çalışmaları ve özellikle de hazırladıkları raporlar vesilesiyle
katılımcılar tarafından sıklıkla zikredilmektedir. Başka bir deyişle, insan hakları alanında çalışan
STK’lar hem kendi alanlarındaki kurumlar hem de diğer kurumlar tarafından önemsenmektedir.
İnsan hakları alanında kurumların politik farklılıklarının daha çok kişiye ulaşmak anlamında
önemli olduğu değerlendirilirken; bu durum, “birbirinin eksiğini kapatan bir sivil toplum dinamiği“
olarak yorumlanmaktadır. Öte yandan politik farklılıkların siyasi angajmana dönüştüğü durumlar
eleştirilmekte, bu durumun sivil toplumun birbiri ile olan diyaloğunu olumsuz etkilediği hem bir
eleştiri hem de özeleştiri olarak dile getirilmektedir.
Katılımcıların, insan hakları alanından sonra önemli olarak sıraladığı diğer sivil toplum
çalışmaları ekonomi alanındaki kurumlar ve emek temelli örgütlenmeler. Görüşmelerde sıklıkla
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası vurgusu yapılmaktadır.

Katılımcıların büyük çoğunluğu kendi alanlarında çalışan kurumların çalışmalarından,
yürüttükleri faaliyetlerden haberdar görünmekte ve bu çalışmaların önemine vurgu yapmaktadır.
Çocuk, gençlik, insani yardım alanındaki çalışmaların dışında özellikle kültür ve kültürel haklar
alanındaki kurumların önemli bir alanı doldurduğu görüşmelere yansımaktadır.

Mazlumder içinde, 2015 yılında başlayan çatışmalı sürece ilişkin hak ihlallerinin raporlanması konusunda görüş ayrılıkları ortaya
çıkmış, nihayetinde dernek, mahkeme tarafından atanan 3 kişilik kayyım heyeti eliyle Olağanüstü Kongre’ye götürülmüş ve bu
kongrede derneğin 24 şubesinden, çoğu Kürt illerinde faaliyet yürüten 16’sı kapatılmıştır. Kürt illerindeki 12 şubenin de içinde yer
aldığı bu 16 şubenin kapatılmasıyla birlikte, çatışma döneminde hazırlanan raporların altında imzası olan üyelerin kahir ekseriyeti
dernek üyeliğinden uzaklaştırılmıştır. Mazlumder’den uzaklaştırılan üyelerin öncülüğünde HAK İnisiyatifi Derneği kurulmuş ve
bölgede daha önce Mazlumder yöneticileri olarak bilinen hak savunucuları çalışmalarını HAK İnisiyatifi bünyesinde
sürdürmektedirler. Mazlumder daha sonra Diyarbakır’da bir şube açmış olsa da mülakatlarda görüşmecilerin tamamına yakını
Mazlumder’den bahsederken “Eski Mazlumder” lafzıyla şimdiki HAK İnisiyatifi’ni kastetmektedirler.
1
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Kadın örgütlerinin yaptığı çalışmalara özel bir yer önem verildiği dikkate değer bir veri olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu kurumların çalışmaları, “önemli çalışmalar” arasında sayılmakta ve kadın
örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarını takip ve takdir ettiği gözlemlenmektedir. Bu
çerçevede KAMER, Rosa Kadın Derneği, DİKAD, DOGÜNKAD, KHK ile kapatılan VAKAD en çok
dile getirilen kurumlar olmaktadır.
Bölgedeki STK’ların birbirine ve çalışma alanlarına bakışıyla ilgili temel nokta; görüşmelerde
“bölgedeki STK’ların nasıl bir boşluğu doldurduğu” sorusuna verilen yanıtlarda göze
çarpmaktadır. Katılımcıların değerlendirmelerinde; arabuluculuk, yol göstericilik, dayanışma,
topluma ses olma gibi noktalara vurgu yaparken; mevcut durumda kendilerine göre olumsuz
buldukları konuları da eleştiriye açmaktadır.
STK’ların birbirinden farklı siyasal kesimler arasında arabuluculuk yaptığı ve köprü işlevi
üstlendiği katılımcıların yorumlarına yansımaktadır. Köprü işlevinin etkisi ve başarısının mevcut
siyasi iklimle değiştiği de katılımcılar tarafından dile getirilmektedir.

Katılımcılar gerek insan hakları alanı gerekse insani yardım alanındaki çalışmalarla STK’ların
toplumdaki sorunların çözümü, temsili ve toplumun sesi olma vasıflarına değinmektedir.
STK’ların bu yönüyle devletin ve siyasetin çözüm ulaştırmadığı sorunları aşma görevi üstlendiği
de görüşmeciler tarafından dile getirilmektedir.
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Araştırmaya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bölge sivil toplumunu görece etkili
buldukları ve etki kapasitesini siyasi konjonktürle bağlantılı olarak değerlendirdikleri
gözlenmektedir. Özellikle bölgedeki sivil toplumun lokomotifi hüviyetindeki insan hakları
kuruluşlarının etki kapasitesinin, Kürt meselesi başta olmak üzere siyasi ve sosyal gelişmelerle
paralel seyrettiği görüşmelere yansımaktadır. Sivil toplum alanını hedef alan baskılar, devletin
alanı daraltması, yerel yönetimlere kayyum atamaları gibi sebeplerle sivil alanın etki gücünün
azaldığı vurgulanmaktadır.

Diyarbakır başta olmak üzere bölgede merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki siyasi
rekabet ve kutuplaşmanın sivil alanı daralttığı, sivil toplumun taraf olmaya zorlandığı
vurgulanırken, kayyım atamaların sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki görece dinamik
ilişkiyi durma noktasına getirdiği dile getirilmektedir. Kayyım atanması bir yandan belediye
meclislerini fiilen feshetme ve istişare ortamını ortadan kaldırma sonucunu doğururken diğer
yandan sivil toplum örgütlerinin önemli bir kısmı toplumsal meşruiyetinin tartışmalı olmasından
ötürü kayyım ile iletişim kurmaktan ve birlikte iş yapmaktan kaçındıklarını aktarmaktadırlar.
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Araştırmanın nicel verilerine bakıldığında; katılımcılar geçtiğimiz beş yıla kıyasla STK’ların
aktifliği ve görünürlüğünün azaldığını dile getiriyorlar. Her 5 kişiden 3’ü STK’ların öncesine göre
aktif ve etkili olmadığını düşünüyor. Katılımcılar STK’ların aktif ve görünür olmamalarını
genellikle siyasi gelişmelere bağlıyorlar. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sivil topluma bir
baskı başladığı, KHK’larla kapatılan STK’ların alanda bir boşluk bıraktığı, ana akım medya
kuruluşlarının sivil toplumun sesini topluma taşımadığı, STK’ların mali açıdan zorluklar yaşadığı,
sivil toplumun bu sebeplerle aktif ve görünür olamadıkları sıkça tekrar ediliyor. Medya
görünürlüğünün sivil toplumu internet mecrasına yoğunlaştırdığı ancak bunun da dezavantajları
olduğu vurgulanıyor.

Katılımcıların mevcut siyasi ortamın ardından etki konusunda zikrettiği konulardan biri de insan
ve mali kaynak alanlarında imkan kısıtlılığı olmaktadır. Elazığ depremi ve pandemi süreciyle
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bölge STK’larının finansal kaynak noktasında yaşadığı sorunların etki gücünü azalttığı
görüşmelerde vurgulanmaktadır. Araştırmanın anketlerle yürütülen nicel aşamasında
katılımcılar sivil toplumun finansal durumuna ilişkin sivil toplum temsilcilerini teyit ediyorlar.
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STK üyesi veya gönüllüsü olan anket katılımcılarının yarısı kendi kuruluşlarının mali durumunu
kötü olarak tarif ederken bölge genelindeki STK’lar için değerlendirmeleri daha da karamsar. Her
5 katılımcıdan 4’ü bölge sivil toplumunun ekonomik olarak kötü durumda olduğunu
düşünüyor.
Görüşülen sivil toplum aktörleri, sivil toplum kuruluşlarının potansiyel ve enerjisinin bir alana, o
alanın farklı noktalarına hasredilmesinin önemli olduğunu düşünüyorlar. Kendi alanında
uzmanlaştığı taktirde sivil toplumun etki gücünün arttığı ifade ediliyor. Ancak bölge STK’larının
uzmanlaşma yerine birçok alanda faaliyet yürüttüğü için yeterince etkili olamadığı da katılımcılar
tarafından dile getiriliyor. Bu başlık altında da yine sivil toplum çalışmalarının araç olarak
görülmemesi gerektiği üzerinde duruluyor.
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Katılımcıların bölge sivil toplumunun faaliyetlerinin daha etkili olması için dile getirdikleri
ihtiyaçların başında demokratik güven ortamının sağlanması geliyor. Bunun yanında ekonomik,
kurumsallaşma, teknik kapasite ve alt yapı gibi sorunlarının çözülmesi gibi iyileştirmeler
gerekiyor.

Bölgede sivil toplum 2015’ten bu yana birlikte iş yapma imkân ve motivasyonu bakımından inişli
çıkışlı bir süreç yaşamaktadır. Çözüm Süreci’nin başladığı 2013 yılında farklı politik bloklarda
olan sivil toplum kuruluşları bir araya gelip platformlar kurmuşlardı. Diyarbakır, Urfa, Van,
Malatya gibi illerde örnekleri görülen bu iş birlikleri sürecin gidişatından etkilenerek kendiliğinden
dağıldılar. 2015’te bu kez şehirde başlayan çatışmalar, 2016’da yaşana darbe girişimi ve onu
takip Olağanüstü Hal (OHAL) süreci, sivil toplumun KHK’larla kapatılıp zayıflatıldığı, baskılandığı
ve kamusal alandan ötelendiği bir dönemi getirdi. Bütün bu yaşananlardan geriye kalabilen sivil
toplum habitatı hem bazı şeylere baştan başlama hem de bu zorlu sürecin birlikteliği zorunlu
kılması sebebiyle yeniden iş birlikleri kurmaya başladı. Bölge sivil toplumunun merkezi olan
Diyarbakır’da İHD, Hak İnisiyatifi, TİHV, Baro ve Tabip Odası’nın “Hak Beşlisi” ismiyle
canlandırdığı grubun dışında Çocuk Çalışmaları Ağı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı,
Dil ve Kültür Ağı gibi sivil toplum birliktelikleri de oluştu. Sendikalar, bölge baroları, bölge
Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kuruluşların bir aradalığı da bu süreçte daha görünür oldu.
Katılımcılar bunu, yaşanan sürecin öğrettiği bir ders olarak değerlendiriyor ve bir arada olmanın
sesi çoğaltırken riski yayarak azalttığını ifade ediyorlar.

Bölge STK’larının etki gücü değerlendirilirken; sivil alandaki iş birliklerinin gerekliliği ve bunun
olmadığı durumların olumsuz etkileri de vurgulanıyor. Özellikle insani yardım alanındaki
koordinasyon ve ağların iş birliğini güçlendirmesinin yanı sıra; faaliyetlerin daha etkin ve
kapsayıcı yapılabilmesi ve takip noktasında kolaylıklar sağlayacağı görüşmeciler tarafından dile
getirilmektedir. İş birliğinin etki gücünü arttırdığı, dolayısıyla kurumların bir araya gelerek
siyasete etki etme şansını arttıracağı vurgulanmaktadır.
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Yukarıda zikredilen birlikteliklere rağmen bazı katılımcılar bölge STK’ları arasında iş birliğinin
zayıf olduğunu ve daha çok rekabetçi bir yapı içinde olunduğunu, bunun da birlikte iş yapma
kültürünün yaygınlaşmasını önlediğini düşünüyorlar. Siyasi tarafgirliklerin yanı sıra yaşam tarzı
kutuplaşmalarının da diyalog ve iş birliğini olumsuz etkilediği vurgulanıyor.
Görüşmelerde iş birliğinin, kurumların bir araya gelerek ağ oluşturması ve örgütlenmesinin en
önemli ihtiyaç olduğu değerlendirilirken bunun için ideolojik ayrıştırmalardan, siyasi
angajmanlardan uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Katılımcılar bu durumun, zaten politik
sebeplerle daralan sivil alanın daha da daralmasına sebebiyet verdiğini değerlendiriyorlar.
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Sivil toplumun etki gücünde medyada görünürlüğün önemi katılımcılar tarafından kabul
edilirken; bunun için çaba gösterilip ilişki kurulduğu ancak medyanın kendinden kaynaklanan
sorunlar sebebiyle bunun yeterli olmadığı vurgulanıyor. Bazı illerde yerel medyanın sivil toplum
alanına olan ilgisi kısmen olumlu bulunurken; özellikle ulusal medyanın tarafgirlik ve
tekelleşmeyle birlikte işlevsizleştiğine atıf yapılıyor. Medyada uzmanlaşma olmadığı, araştırma
ve hak gazeteciliğinin azaldığı, popülist bir yaklaşımın yaygınlaştığı da değerlendirmeler
arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte yine de medyada yer bulabilen bazı hak kategorilerinin olduğunu hem nicel hem
nitel verilerden görmek mümkün. Buna göre medyada en fazla yer bulabilen sivil toplum
gündemleri; insani yardım, kadın hakları, hayvan hakları, çevre ve çocuk hakları şeklinde
sıralanıyor.
Katılımcılar, sivil toplum alanıyla ilgili gelişmeleri bu alanda habercilik yapan Sivil Sayfalar, STGM,
sivil alan gibi mecralardan, kısmen online haber sitelerinden ve daha çok STK’ların kendi sosyal
medya hesaplarından takip ettiklerini belirtiyorlar.
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Medyayla ilişkileri iyi olan, özellikle raporların yaygınlaştırılması için ilişki kurduklarını belirten
katılımcılar da medyanın yaygınlaştırmasının çalışmalarının etkisini arttırıp arttırmadığını, yine
medyadan kaynaklanan ve yukarıda zikredilen sebeplerle “sorguladıklarını” aktarıyorlar.

İnsani yardım alanında çalışan sivil toplum aktörleri medyanın özellikle yardım çalışmalarındaki
popülist yaklaşımı ve insan onurunu zedeler şekilde yayın yapmasından rahatsız olduklarını dile
getiriyorlar.

STK temsilcileri medyanın zikredilen sorunlarını aşmak için sosyal medya mecralarını etkin
kullanmaya çalıştıklarını paylaşıyor, online platformlarda sivil toplum haberciliği yapan siteleri
takip ediyor ve çalıştıkları alanlarla ilgili doğru bilginin ulaşması için kendi içeriklerini üretiyorlar.
Ancak bu kanalların kamuoyuna erişmede pek işlevsel olamadığından ve sadece sivil toplumun
takip etmesinden serzenişte bulunuyorlar.
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Görüşmeciler arasında özellikle pandemi sırasında medyayla ilişkilerin olumlu olduğu, medyanın
bu süreçte sivil toplum alanına önem verdiği belirtenler de bulunmaktadır.

Sivil toplumun medyayla kurduğu ilişkilerin etkili olunmamasıyla ilgili bir değerlendirme de
STK’ların kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili değil siyasi konularla medyada görünmeleriyle ilintili
olarak görülüyor.
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Sivil toplumun siyasete etkisi ve karar alma mekanizmalarında söz sahibi olunmasıyla ilgili
değerlendirmelerden önce; katılımcıların Türkiye’nin sorunlarına bakışı, mevcut sorunlarda
siyasetin nasıl müdahil olduğu ve çözümde sivil alana düşen rollerle ilgili düşündüklerini ortaya
çıkarmak önem taşıyor. Yapılan görüşmelerde siyasetin gündeminde Türkiye’nin mevcut
sorunlarının değil daha farklı ve ‘’popülist’’ konuların olduğu, gündemin ayrışmasında medyanın
da etkili olduğu tespit ediliyor. Katılımcılar Türkiye’nin en önemli sorunları olarak
demokratikleşme, insan hakları alanındaki güvenlikçi yaklaşımlar, yargının bağımsız olmayışı ve
işsizlik (özellikle genç istihdamı) gibi ekonomik ve sağlık, eğitim gibi temel haklardaki
eksiklikleri görüyor. Ancak siyasetin gündeminde bu sorunlar yer bulamadığı gibi; kovid gibi
önemli bir küresel salgın varken bile çoğu zaman tartışmaların odağında “magazinel” konular
yer alıyor.
Katılımcılara göre durum böyleyken sivil toplumun siyasete etki etmesi, meselelerini onların
nezdinde gündemleştirebilmesi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Kararların çoğunluk
tarafından değil de tek bir kişi tarafından verildiği siyasi süreçlerde güçlü ekonomik temelli
örgütlenmelerin bile etkili olamadığı savunuluyor.

Sivil toplum temsilcilerinin sivil toplum alanıyla ilgili eleştirileri; politik tutumlar, buna bağlı
kutuplaşma ve sivil toplum alanının “siyasete atılmak için bir sıçrama tahtası olarak
görülmesi” şeklinde yoğunlaşıyor. Katılımcılar, siyasetle iletişim ve iş birliği halinde olunması
gerektiğini ancak ilişkinin angajman ilişkisine dönüşmemesi gerektiğini düşünüyor, bu konuda
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hem siyaseti hem sivil toplum temsilcilerini eleştiriyorlar. Siyasetle kurulan angajman ilişkisinin
sivil toplumun dokusunu bozduğu ve sivilliğine halel getirdiği, bu durumun sivil toplumun özne
olma özelliğini aşındırdığı ve etkinliğini yitirip edilgenleştirdiği tespiti yapılıyor. Katılımcılar, böyle
bir ilişkide siyaset kurumunun sivil toplumu gerisinden sürüklediği ve sivil toplumun ‘siyasetin
gerisinden geldiği’, toplumun taleplerini siyasete taşımak yerine siyasetin gündemini topluma
taşımak şeklinde bir misyon değişikliği yaşandığını dile getiriyorlar.
Siyasetle kurulan angajman ilişkisinin farklı siyasetlere yakın sivil toplum kuruluşları arasındaki
iletişimi ve iş birliğini zayıflattığı, sivil toplum “gettoları” arasına görünmez duvarlar ördüğü,
kendini duvarın hem bu tarafında hem de öbür tarafında gören katılımcıların dikkat çektiği bir
durum olarak ortaya konuluyor.

Öte yandan sivil toplumun sivilliği sorgulanırken yine siyasetle yakın angajmana atıf yapılıyor.
Bazı katılımcılara göre siyasetle kurulan angajman ilişkisinin sivil toplumdaki kurumsallaşma
eksikliğinden kaynaklanıyor. Kurumsallaşmanın oturmadığı kurumlarda işleyişin bir ya da
birkaç kişi üzerinden gittiği, bu durumun kişileri kurumun önüne taşıdığı ve kişilerin siyasi
angajmanlarının kuruma sirayet ettiği vurgusu yapılıyor.

Bazı katılımcılar sivil toplumun kadınlarla ilgili düzenlemeler, çevre politikaları ve çocuk
alanındaki çalışmalarda kısmen etkili olduğu konusunda birleşirken; çoklu baro tartışması
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siyasetin sivil alanı daraltma çabaları olarak yorumlanıyor. Çoklu baro uygulamasının, baroların
yaptığı aktif sivil toplum çalışmalarının etkisizleştirilmesi ve sivil toplumun dizayn edilmesi
sürecinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.
Karar alma mekanizmalarının ve siyasetin sivil toplumun sesine kulak vermeyişinin yanı sıra sivil
toplum kuruluşlarının son süreçlerde kapasite sıkıntısı yaşamasının da etki gücünü olumsuz
etkilediği belirtiliyor. Ancak bu duruma rağmen bazı hak kategorilerinin ana akımlaşmış
olmasının mücadelenin ortaklaşmasını kolaylaştırdığı ve sivil topluma bir motivasyon
sağlayabileceği değerlendiriliyor. Buna örnek olarak; İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme
bağlamında başlayan tartışmalarda sivil toplumun siyasetin alanına etki ettiği ve sözleşmeden
çekilme kararının askıya alındığı görüşmeciler tarafından buna örnek olarak zikrediliyor.

Görüşmelerde sivil toplumun siyasi tarafgirlikler kurmaması halinde siyasete daha çok etki
edebileceği dile getirilirken; sivil alandaki iş birliklerinin de bu sürecin ivmesini arttıracağı
vurgulanıyor. STK’ların ancak bir araya gelip güçlü bir ses çıkardıkları takdirde siyasete etki
edebileceğini dile getiren katılımcılar, bireysel girişimler yerine toplumsal örgütlenmelerin
önemine işaret ediyor. Sivil toplumun siyasetin önünü açması ve baskı unsuru oluşturarak karar
mekanizmalarını etkilemesi gerektiği belirtiliyor.
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Bölge STK’ları Türkiye genelinde olduğu gibi pandemiden hem çalışanları hem de çalıştıkları
alanlar üzerinden olumsuz etkilendiler. Katılımcılar, Türkiye’de ilk vakaların görülmeye
başlandığı Mart ayında ilk karar olarak çalışanlarını korumak için ofislerini kapatıp, uzaktan
çalışma dönemine geçtiklerini ve bu süreçte birçok faaliyetlerini iptal ettiklerini ya da
ertelediklerini belirtiyorlar.
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Yaklaşık iki hafta süren bir belirsizlikten sonra STK’ların online mecralara geçiş yaptığı ve sosyal
medyayı daha aktif kullanmaya başladıkları anlaşılıyor. Ancak bölge STK’larının önemli bir kısmı
için teknik bilgi ve kapasite yetersizliğinin bu aşamada kendini gösteren bir sorun olarak ortaya
çıktığı da görülüyor. Bazı katılımcılar salgın sürecinde dijital bilgi ve donanım noktasında
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eksikliklerini fark ettiklerini dile getirirken, genel olarak online araçları verimli kullandıklarını, yeni
araçlar duyduklarını ve onları faaliyet süreçlerinde kullanmaya başladıklarını kaydediyorlar.
Ancak bazı kuruluşlarda teknik yetersizlik, online etkinlikleri yapamayacak düzeyde kendini
gösteriyor. Nicel verilere göre STK’ların ancak yarısı çalışmalarını online ortamda aktif olarak
sürdürebilirken, önemli bir kısmı etkinlikleri azalttı ve %15’i bütün faaliyetlerini tamamen
durdurdu.

Katılımcılar; devletin sivil toplum alanını domine ederek STK’ları zayıflatması, sivil toplumun
siyasi angajmanının sebep olduğu sorunlar ve gerek siyasi gettolaşma gerekse çalışma alanı
odaklı gruplaşmaların teması azaltması gibi, sivil toplumun var olan sorunlarına pandemi
döneminde yeni sorunlar eklendiğini paylaşıyorlar.
Katılımcılar bir aya yakın süren durgunluğun ardından online toplantılar yapmayı arttırdıklarını,
bunun özellikle yönetimsel süreçleri kolaylaştırdığını ve online etkinliklerin daha geniş bir kitleye
ulaşma imkânı sağladığını belirtiyorlar. Ancak bu durumun bugüne kadar süregelmesinin bazı
olumsuzlukları da beraberinde getirdiği düşünülüyor. Katılımcılar pandemi dönemindeki
faaliyetlerle, zamandan ve mekandan tasarruf edilse bile bu toplantıların yüz yüze yapılan
toplantılar kadar etkili olmadığını kaydediyorlar. Katılımcılar bu noktada; sivil toplumun yüz yüze
faaliyetlerinin bir sosyalleşme imkanı da yarattığını ve özellikle sivil toplumu bir araya getiren bu
tür faaliyetlerin “iyi olma hali”ne katkı sağladığını ancak online çalışmalarda bunun mümkün
olamadığını dile getiriyorlar. İnsan hakları, kadına yönelik şiddet ve çocuk alanında çalışan
kuruluşlar online çalışmanın veri güvenliği konusunda kendilerini endişelendirdiğini ve
çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtiyorlar. Katılımcılar çok fazla online faaliyet yapılması
sebebiyle verimliliğin büyük ölçüde düştüğü, finansal ve teknik imkânsızlıkların belirsizlikle de
birleşince sivil toplumun motivasyonunun azaldığı gibi tespitlerde bulunuyorlar.
Bazı katılımcılara göre OHAL ile birlikte sivil toplum meydanlardan salonlara çekilmişti, Covid19 sebebiyle de salonlardan online ortamlara çekilmek zorunda kaldılar. Bu noktada sivil
toplumun kamusal alanının daralması ve online ortama çekilmesinin, “sivil toplumun bir elitler
ortamı” olma riskiyle karşı karşıya bıraktığı endişesi paylaşılıyor.
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Eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler online ortamlara taşınsa da özellikle sahada yapılan
ziyaret, araştırma gibi faaliyetler yapılamadı. Dolayısıyla pandemi ile birlikte en büyük sorunu,
doğrudan sahada olması gereken ve özellikle de sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı hedef
grubu olan STK’ların yaşadığı görülüyor. Bu bağlamda genel insan hakları çalışmalarının dışında
en çok zikredilen hedef gruplar; kadınlar, çocuklar, mülteciler ve engelliler. Araştırmanın nicel
verilerinde salgının en çok etkilediği çalışma alanlarına ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir.
Katılımcılar bu alanlarda çalışan STK’ların en çok ekonomik, teknolojik ve lojistik yetersizlik
yaşadığını düşünüyorlar. Ankete katılanların yaklaşık 3’te 1’i bu durumun STK’ları psikolojik
olarak olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Karantina sürecinde aile içi şiddetin arttığını ve çocukların bu süreçte oyun hakkı olmak üzere
birçok haktan mahrum kaldığını belirten katılımcılar, kadınların pandemiden daha çok etkilendiği
noktasında birleşiyor. "Evde kal" günlerinde artan ev içi yüklerin yanı sıra online eğitim
süreçlerinin de yine kadınlar tarafından üstlenildiğini kaydeden katılımcılar, psikolojik etkilerinin
yanı sıra, kadınların çalışma hayatından çekildiğini ya da gözden çıkarılan ilk çalışanların kadınlar
olduğunu da belirtiyorlar. Öte yandan pandemi sürecinde toplumsal cinsiyet rollerinin olumlu
manada dönüştüğü, evdeki iş yükü için iş bölümü yapıldığı da bazı görüşmelere yansımaktadır.

Kadın kooperatifleri başta olmak üzere ekonomik temelli örgütlenmelerin de pandemi
sürecinden olumsuz etkilendiği aktarılıyor.
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Kadına karşı şiddetle mücadele eden kuruluşların şiddet ihbarı alabilmeleri, şiddet mağdurlarına
psiko-sosyal ve hukuki destek sunabilmelerinin salgınla birlikte zorlaştığı aktarılıyor. Ev
ahalisinin birlikte eve kapandığı dönemde ev içi şiddet vakalarının arttığı, şiddet mağduru
kadınların şiddeti haber vermekte zorluklar yaşadığı ve psiko-sosyal destek sunmada zorluklar
yaşandığının altı çiziliyor.
Katılımcılar mültecilerin pandemi sürecinden de en çok etkilenen gruplar arasında olduğunu
belirtiyorlar. Mültecilerin dil sorunu pandemi ile ilgili alınan ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
iletişimi zorlaştıran bir faktör olsa da bu sorunun üstesinden kısmen de olsa gelinebildiğini
ancak ekonomik yoksunluğun özellikle mülteci çocukların eğitime erişimini durma noktasına
getirdiği anlaşılıyor. Uzaktan eğitim, hijyen desteği ve daha birçok konuda mültecilerin
ihtiyaçlarının sürece daha edilmediği vurgulanıyor.

Gençlerle ilgili STK’ların, özellikle de değişim programı gibi çalışmalar yürüten kuruluşların
pandemi sürecinde faaliyetlerinin durma noktasına geldiği ifade edilirken, çocuk çalışmaları
yapan kuruluşlar, çoğunlukla dezavantajlı mahallelerde faaliyet yürütmeleri sebebiyle, online
süreçlere geçmede tablet ve internet erişiminin olmayışı gibi temel engellerle karşılaştıklarını
belirtiyorlar.
STK’lar kurumsal olarak yeni döneme adaptasyon süreciyle paralel olarak, hedef grubun
ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermeye çalışmakla salgının çalıştıkları sahaya olan etkilerini de
izlediklerini ve çözüm arayışlarına girdiklerini belirtiyorlar. Katılımcılar pandemi sürecinde
toplumun dezavantajı kesimlerinin yaşadığı sorunları yerinde gözlemledikleri için çalışmalarını
farklılaştırarak, hijyen, gıda desteği gibi insani yardım alanına kaydıklarını vurguluyorlar. Hak
savunuculuğu yapan derneklerin dahi bu süreçte hijyen, sağlık, yardım gibi alanlarda çalışma
yapmak zorunda kalması; toplumsal kesimlerin pandemi sürecinden ne denli etkilendiğinin
göstergesi bakımından önemlidir. Yine bazı STK’ların da maske başta olmak üzere temel hijyen
uygulamalarına ulaşmakta güçlük çektiği, hedef gruplarının bu ihtiyaçlarını gidermede eksik
kaldıkları katılımcılar tarafından dile getiriliyor.
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Pandemi sürecinde bazı kurumların online düzenlediği dayanışma toplantılarıyla sürecin etkisini
konuşmak ve deneyim paylaşımı sağlamaya çalıştıkları da kaydediliyor. Bu süreçte online
çalışmaların arttığı katılımcılar tarafından sıklıkla dile getiriliyor.

Hak savunuculuğu yapan kurumlar pandemi süreçlerinde izleme yapma faaliyetlerinin
etkilendiğini ve bu konuda yeni araçların geliştirilmesi gerektiğini kaydediyorlar. Sahada hedef
gruplarla aktif çalışan kuruluşların bu çaresizlik karşısında yılmayıp engellerin üstesinden
gelebilmek için çeşitli yollara başvurduklarının ve arayışta olduklarının altı çiziliyor.
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Katılımcılar, saha araştırmasının yürütüldüğü Temmuz-Ağustos aylarında hükümetin pandemi
sürecinde aldığı tedbirler hakkında pek olumsuz değerlendirme yapmazken; sivil alana yönelik
tedbirlerin yeterli olmadığı konusunda ortaklaşıyorlar. Özellikle kısa çalışma ödeneği
uygulamasının sivil toplum tarafından gerekli ve olumlu bir adım olarak değerlendirildiği ve
STK’ların bundan yararlandıkları anlaşılıyor.
Dünya ve Avrupa ile kıyaslayınca sağlık alanında çalışmaları olumlu karşılayan STK temsilcileri,
sürecin yönetilme biçimine eleştiriler getirmektedir. Hükümetin sivil toplumun önerilerine,
sahayla ilgili birikimlerine kulak vermediğini ve sivil toplumla iş birliğine yanaşmadığını düşünen
katılımcılar, zaman ilerledikçe eleştirilerini sivil toplum ile ortaklaşılmaması odağından pandemi
sürecinin genel olarak iyi yönetilmediğine doğru genişletiyorlar. Aşağıda kronolojik olarak
listelenen alıntılar Temmuz’dan Kasım’a, yaklaşımın değişikliğine ilişkin önemli bir değişikliğe
işaret ediyor.

37

38

Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği basın toplantısında
ilk kez pozitif çıkan vaka sayılarının tamamını açıkladı. “Vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip
edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. … Semptom
göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, o gün 6 bin 814 “hasta” sayısının yanında toplam 28 bin 351 kişide Covid-19 tespit
edildiğini açıkladı.2 Sağlık bakanlığının açıkladığı bu veriler, sivil toplum temsilcilerinin kaygılarını
haklı çıkarmış olmakla birlikte sürecin yönetilmesiyle ilgili değerlendirmelerin değişimine ilişkin
bilgi veriyor.
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https://artigercek.com/haberler/saglik-bakani-ilk-kez-vaka-sayisini-acikladi-28-bin-351
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Salgın sebebiyle yürütülen online çalışma döneminde Bölge STK’ların özellikle dijital araçlara
ihtiyacının arttığı görüşmelerde kayıt altına alınırken, istihdam alanında proje bazlı çalışan
kuruluşlarda sıkıntı yaşanmadığı, çalışanların bu süreçte işten çıkarılmadığı kaydediliyor. Proje
yürütmeyen ve direkt sahada çalışan derneklerin bu süreçte istihdam başta olmak üzere sabit
giderler konusunda sıkıntı yaşadığı da vurgulanıyor. Bazı kurumlar istihdam çalışmalarını
tamamen durdurmak zorunda kaldıklarını kaydediyorlar. Katılımcılardan fon kullanarak çalışma
yapan kuruluşlardan olanlar bu süreçte fon kaynaklarıyla görüşmeler yaptıklarını, yaşanan
durumları aktardıklarını ve esneklik sağlandığını kaydediyorlar. Fon kuruluşlarının hemen
hepsinin Covid-19 pandemisinin doğurduğu zorlukların farkında olduğu, STK’lara ihtiyaç
duydukları esnekliği sağladıkları anlaşılıyor. Bağış temelli çalışan kurumlar süreçten olumsuz
etkilendiklerini aktarıyorlar.
Pandemi sürecinin uzun sürmesi özellikle ziyaret, değişim, saha çalışması yapan kurumlar için
faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve tabi kaynak arayışının da değişimini gündeme getiriyor.
Bazı katılımcılar bölgesel ve ulusal fon kaynaklarının azalmasıyla uluslararası alana doğru
potansiyellerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, pandeminin sivil alan için
hem faaliyetler hem de kaynak açısından ‘’sürdürülebilirlik’’ konusunu gündem olarak dayattığını
ve kurumların da bu konuda hem kendi içlerinde hem de ulusal ve uluslararası alanlarda
dönüşüme ayak uydurmak için çalışmalar yapmaya başladıklarını gösteriyor.

Araştırmada STK’ların fon arama ve bağış alma dışında kaynak geliştirme programlarının
olmadığı ancak salgın süreci ve sonrasında kurumların kaynak oluşturma noktasında
değerlendirmeler yaptığı, salgının kaynak sürekliliği konusunun önemini hem kendi çalışmaları
hem de faaliyet yürüttükleri alanların ihtiyaçları açısından bir kez daha gündemleştirdiği
kaydediliyor. Kaynak bulmak noktasında arayışların dijital mecralara yoğunlaşması, web
sitelerinin buna göre düzenlenmesi de pandemi sürecine uyumun yansımaları olarak
değerlendirilebilir. Kurumların pandemi süreciyle birlikte fon dışında da kaynak sürekliliğinin
sağlanmasını gündemlerine aldıkları görüşmeciler tarafından dile getiriliyor.
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Araştırmaya katılan STK temsilcilerinin tamamına yakını pandemi süreci ve sonrasındaki
dönemde faaliyetlerini sürdürebilme konusunda planlamalar yapıyor ve kaynak sağlayıcılardan
da yeni normal döneme uyumlu destekler beklediklerinin altını çiziyorlar. Pandemi sürecinde
edinilen dijital kullanım bilgisi ve pratiğinin sonrasında da devam ettirilmesi gerektiği genel
olarak katılımcılar tarafından vurgulanıyor. Bunun yanı sıra özellikle tekrar çalışma alanlarına
dönülmesi noktasında, hem çalışanların iyi hali hem de çalışılan faaliyet alanlarında daha risksiz
hizmetler sunulabilmesi için kurumsal kapasite ihtiyaçlarına yönelik destek beklentileri dile
getiriliyor. Bu bağlamda anket katılımcılarına göre STK’ların pandemi sürecinde en çok ihtiyaç
duyduğu destekler; kira ve stopaj ödemeleri, teknik ekipman ve dijital araçlar ve hedef grubun
ihtiyaçları olarak sıralanıyor.

Yukarıdaki görüşmecinin de dile getirdiği gibi pandemiyle birlikte sıklıkla tartışılmaya başlayan
eğitimde fırsat eşitsizliği, güvenli gıdaya erişim, sürdürülebilir mekansal düzenlemeler gibi
konularda faaliyetlerin arttırılması bu alanlarla ilgili kaynakların açılması yeni dönem beklentileri
olarak ifade ediliyor. Sivil alandaki kurumsal desteklerin önemine de sıklıkla vurgu yapılıyor.

Kurumlar kadar fon kaynaklarının da kaynak dağıtırken kutuplaşmanın etkisiyle hareket
edebildiği daha kapsayıcı olunması gerektiği katılımcılardan bazılarının dile getirdiği konular
arasında yer alıyor. Yine kaynakların bölgesel olarak açılması ve bir katılımcının tarifiyle, ‘’büyük
pastalar halinde dağıtılması yerine küçük dilimler halinde’’ daha fazla sivil toplum örgütünün
yararlanabileceği bir yapıya dönüştürülmesi isteği dile getiriliyor.

Katılımcılar pandemi sürecinin düşünüldüğünden daha uzun sürebileceği varsayımından
hareketle özellikle dezavantajlı kesimleri önceleyecek kaynaklar açılması konusunda
beklentilerde bulunuyorlar. Kadınlar, çocuklar, mülteciler, dar gelirli gruplarla ilgili çalışmaların
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öncelenmesi katılımcılar tarafından en çok dile getirilen hususlar olmakla birlikte bölgedeki en
temel mücadele alanı olan insan hakları alanının güçlendirilmesi gerektiği de vurgulanıyor.
Kurumsal kapasitenin yanı sıra, insan kaynağı, sabit gider desteği ve kaynaklarda esneklik
beklentisi görüşmelere yansıyor. Katılımcıların pandemi sonrası sivil toplum kurumlarının
ihtiyaçlarıyla ilgili önerileri kaynaklarla ilgili beklentilerle örtüşmektedir.
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Anket katılımcıları, STK faaliyetlerinin pandemi öncesinde olduğu gibi normale dönmesinin 1 ila
3 yıl arasında olabileceğini düşünüyorlar. STK temsilcileri, pandemi sürecini daha hasarsız
atlatabilmesi için sivil toplumun kendi içindeki dayanışması ve iş birliğinin önemine de işaret
ediyorlar. Emek, mekân ve imkân paylaşılması ile sivil toplum camiasının moralini yüksek
tutacak çalışmalara ihtiyaç olduğu ve bunların teşvik edilmesi gerektiği dile getiriliyor. Bu
beklentiler gerek fon sağlayan kuruluşlar gerekse sivil toplumu güçlendirme çalışmaları yürüten
kuruluşlar için önemli gündemler olarak masaya konuluyor.
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Doğu ve Güneydoğu’da Sivil Toplum Manzarası ve Covid-19 Etkisi Araştırması, bölge sivil
toplumunun Çözüm Süreci’nden bu yana genel bir durum değerlendirmesi ve pandemi
süreçlerinin etkisine odaklanmıştır. Nitel ve nicel metodların birlikte kullanıldığı araştırmada;
bölge STK’larını temsil edebilecek çoğullukta görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada bölge sivil
toplumunun birbirine, çalışma alanlarına, ülkenin ve bölgenin mevcut sorunlarına bakışıyla;
pandemi sürecindeki deneyimleri ve bu konudaki gelecek öngörülerine yer verilmiştir.
Görüşülen STK temsilcileri, sivil toplumun eksik görüldüğü ve iyileştirilmesi gereken ihtiyaçları
olarak; finansal, teknik, insan kaynağı ve kurumsallaşma gibi başlıkları içeren görüşler
paylaşmışlardır. Bu teknik ihtiyaçların yanında; şeffaflık, iş birliği ve iş bölümü gibi konularda
iyileşme ve ilerleme gerekliliğini dile getirmişlerdir. Öte yandan Covid-19 salgınının etkisinin hem
mevcut çalışmaları etkilemesi hem de yeni ihtiyaçları ortaya çıkarması katılımcıların
görüşmelerinde sıkça dile getirilmiştir.
Katılımcılar Covid-19 salgınının sivil toplum çalışmalarını olumsuz etkilediğini ve sorunlarla
ihtiyaçların arttığını aktarmışlardır. Sivil toplumun saha hareketliliğinin kesildiği bu dönemde;
STK’lar online mecralara geçişte zorluklar yaşadıklarını ve teknik alt yapıyı güçlendirme
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ihtiyacının daha önemli hale geldiğinin altını çizmişlerdir. Yine yüz yüze temasın eksilmesi; hem
sivil toplumun birbiri ile iletişimini zayıflatmış, dolayısıyla sosyalleşme ortamlarını olumsuz
etkilemiş hem de hedef kitle ile görüşmelerin kesilmesi sebebiyle bazı kuruluşlar için çalışmaları
durma noktasına getirmiştir.
Hak savunuculuğu yapan derneklerin dahi pandemi sürecinde hijyen, sağlık, yardım gibi
alanlarda çalışma yapmak zorunda kalması; toplumsal kesimlerin pandemi sürecinden ne denli
etkilendiğinin göstergesi bakımından önemlidir. Yine aynı şekilde ortaya konulan bulgular
Türkiye’nin genelinde olduğu gibi bölge sivil toplumunun da uzun süreceği öngörülen pandemi
sürecini atlatabilmeleri için kaynak ve desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.
Araştırmada STK temsilcilerinin pandemi süreci ve sonrasındaki dönemde faaliyetlerini
sürdürebilme konusunda planlamalar yaptığı ve kaynak sağlayıcılardan da yeni normal döneme
uyumlu destekler bekledikleri belirlenmiştir.
Pandemiyle birlikte sıklıkla tartışılmaya başlayan eğitimde fırsat eşitsizliği, güvenli gıdaya
erişim, sürdürülebilir mekânsal düzenlemeler gibi konularda faaliyetlerin arttırılması bu alanlarla
ilgili kaynakların açılması pandemi sonrası süreçle ilgili beklentiler arasında ilk sırada
gelmektedir.
Sürecin hasarsız atlatabilmesi için sivil toplumun kendi içindeki dayanışma ve iş birliğinin önemi
de araştırmada karşımıza çıkan önemli bir vurgu olmaktadır. Araştırma, sivil toplumun teknik,
finansal, insan kaynağı ve kurumsallaşma ihtiyaçlarının yanı sıra sivil toplum çalışanlarının “iyi
olma hali”ni gözetecek psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarını da ortaya koymaktadır.
Bölge sivil toplum kuruluşları; İstanbul merkezli sivil toplum destekleme program ve
eğitimlerinden yeterli verim alamadıklarını dile getirerek, sorunu yerelde çözecek
mekanizmaların hayata geçirilmesi gerekliliğine işaret etmişlerdir. Yine bununla ilişkili olarak
katılımcılar, STK’lardan ilgili kişilerin katıldığı teknik eğitim programlarının kişiye faydası olsa bile
bunun etkilerinin kuruma yeterli oranda yansımadığını dile getirmiş ve bölgeden bazı kuruluşların
bu eğitim ve güçlendirme programlarına alınmasının yanında kısa ya da orta vadeli mentorluk
ilişkileriyle yerelde güçlendirme çalışmalarının yürütülmesinin daha faydalı olacağını
vurgulamışlardır.

46

RAPORDA GEÇEN
BAZI KISALTMALAR

47

48

