
Hakemli Makale

11
Öz
Özellikle 1990’lı yıllarla birlikte neoliberal devlet stratejilerinin odağında yer alan kavramların 
başında kuşkusuz ‘üçüncü sektör’ gelir. Bu alandaki örgütleri ve bu örgütlerdeki gönüllü 
emeği ve uzmanlığı neoliberal politikaların ortaya çıkardığı toplumsal yıkımları telafi etmek 
üzere seferber edilecek kullanışlı bir kaynak olarak gören söz konusu stratejiler doğrultusunda 
bu sektör, ‘yönetişim’ başlığı altında ve devlet ve piyasa sektörleriyle işbirliği ve ‘ortaklık’ 
ilişkisi içerisinde dönemin toplumsal yeniden üretim problemlerinin çözümünde esaslı bir 
kaynak olarak yeniden tanımlanmış ve ulusal hükümetler ve uluslararası kalkınma ve kredi 
kuruluşlarınca hiç olmadığı ölçüde teşvik edilmiştir. Bununla birlikte neoliberal dönem 
kadar yoğunluklu olmasa da üçüncü sektör örgütlerin devletler tarafından toplumsal yeniden 
üretim amaçlı kullanımı ve teşviki yeni bir olgu değildir. Bu tip örgütler açısından neoliberal 
dönemi öncekilerden farklı kılan temel husus gerek işlevsel gerek örgütsel olarak ve bir bütün 
olarak sektörel düzeyde bu tip örgütleri hiç olmadığı ölçüde piyasalaştırmaya ve ticari değer 
ve prensipleri tıpkı devlette ve toplumsallığın diğer boyutlarında olduğu gibi üçüncü sektör 
örgütlerde de temel rasyonalite haline getirmeye koyulmasıdır. Neoliberalizmin 1990’lı yıllarla 
birlikte gelişen bu yeni formunu, piyasa kural ve prensiplerinin toplumsal yaşamın her alanına 
ve bu arada ‘üçüncü sektör’e de yaygınlaştırılması esasına dayalı bir ‘yönetim rasyonalitesi’ 
(governmentality) olarak gören Foucaultcu yaklaşımın sürecin bu yönüne dönük tespitleri 
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ciddiye alınması gereken vurgular içerse de bu çalışma üçüncü sektör örgütler nezdinde bu 
piyasa bazlı kontrol formlarının yaygınlaşmasında devletin ve devletlerarası kuruluşların baskın 
bir role sahip olduğunu ve dolayısıyla Foucaultcu tezin aksine burada da hala daha ‘yukarıdan 
aşağı’, ‘makro’ ve hatta ‘baskıcı’ bir sürecin işlediğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede 
çalışma, üçüncü sektörün yeni dönemde devletle olan bu ilişkisini neoliberal dönemin alamet-i 
farikalarından biri olan ve daha özelde ilhamını ‘yeni kamu işletmeciliği’ yaklaşımından alan 
bir ‘taşeronluk’ (subcontracting) ilişkisi olarak ele alacak ve bu ilişki biçiminin Keynesçi 
dönemde aynı örgütlerin devlet karşısında göreli özerkliğine imkân veren ‘işbirliği’ ilişkisinin 
yerini aldığını iddia edecektir.

Anahtar Sözcükler: Üçüncü Sektör, Neoliberalleşme, Yeni Kamu İşletmeciliği

Abstract
The ‘third sector’ is undoubtedly one of the leading concepts that have been at the center of 
neoliberal state strategies since the 1990s. Within the framework of these strategies, which 
see organizations in this field and the voluntary labor and expertise in these organizations as 
a useful resource to be mobilized to compensate the social destruction caused by neoliberal 
policies, this sector has been redefined as an essential resource in solving social reproduction 
problems in cooperation and ‘partnership’ with the state and market sectors under the title of 
‘governance’ and has been funded by national governments and international development and 
credit institutions as never before. However, although not as intense as the neoliberal period, 
the use and support of third sector organizations by states for social reproduction is not a new 
phenomenon. The main thing that differentiates the neoliberal period from the previous ones in 
terms of third sector organizations is the marketization of such organizations both functionally 
and organizationally and at the sectoral level as a whole and that commercial values and 
principles have become the basic rationality in third sector organizations, just like in the state 
and other dimensions of sociality. Although the Foucauldian approach, which sees this new 
form of neoliberalism developing in the 1990s as a ‘governmentality’ based on the principle of 
spreading the rules and principles of the market to all areas of social life, including the ‘third 
sector’, has determinations that need to be taken seriously about this aspect of the process, this 
paper demonstrates that the state and interstate organizations have a dominant role in spreading 
these forms of market-based control at third sector organizations and thus, contrary to the 
Foucauldian thesis, a more ‘top down’, ‘macro’ and even ‘repressive’ process is still working 
here. In this context, the study will consider this relationship of the third sector with the state in 
the new period as a ‘subcontracting’ relationship, which is one of the hallmarks of the neoliberal 
period and more specifically inspired by the ‘new public management’ approach, and claim 
that this form of relationship replaced the ‘cooperation’ relationship that allowed the relative 
autonomy of third sector organizations against the state in the Keynesian period.

Keywords: Third Sector, Neoliberalization, New Public Management

GİRİŞ
Kapitalizmin şimdiye kadar şahit olduğu en ciddi krizlerinden biri olarak 
kabul edilen 2008 küresel finans krizi, neoliberalizmin ömrünü tamamladığına 
ilişkin tartışmaları bir kez daha güçlü bir biçimde siyasi ve akademik gündeme 
yeniden taşımıştır. ABD’deki emlak piyasasının bir bölümünde başlayan 
krizin çok kısa bir sürede küresel finans sisteminin bütününe yayılmasıyla 
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birlikte, başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok gelişmiş Batılı kapitalist 
ülke hükümeti, krize yanıt olarak yalnızca şimdiye kadar pek az kişinin işittiği 
miktarlarda parayı ekonomiye enjekte etmekle kalmamış, aynı zamanda belli 
başlı finans kurumlarını kamulaştırarak son otuz yılın özelleştirme dalgasının 
tam aksi istikametinde politikalar devreye sokmuştur. Krizi yatıştırmaya dönük 
devlet müdahalelerindeki bu belirgin artış laissez-faire ile eş anlamlı olarak 
görülen son otuz yıllık neoliberal politikaların terk ediliyor olduğuna ilişkin 
belirli bir iyimserliği de beraberinde getirmiştir.1 Neoliberalizmin sonunun 
geldiğine dönük bu ‘iyimser’ yaklaşıma göre krizle birlikte neoliberalizm 
iki cephede öldürücü bir darbe almıştır: İlk olarak kriz, toplumu kontrolsüz 
finansal spekülasyonların yol açtığı risklerle yüz yüze bıraktığı için neoliberal 
deregülasyon politikalarının temel kusurlarını hiç olmadığı kadar ortaya 
sermiştir. İkincisi ve daha önemlisi de finansal kesim üzerine konulan yeni 
sınırlamalar ve finansal kurumların kamusallaştırılması biçimlerinde ortaya 
çıkan politik reçeteler neoliberal modelden dönüşü olmayan bir kaçışın 
işaretleri olarak görülmüştür (Cahill, 2010: 298). Böylelikle ‘serbest piyasa 
köktenciliği’, ‘aşırı ve kontrolsüz kapitalizm’ ve ‘ölçüsüz bir açgözlülük’ 
ile bir tutulan neoliberalizmin, bu krizle birlikte ideolojik dayanaklarının 
yerle bir olduğu ve en çok da piyasalara bu muazzam devlet müdahalesinin, 
piyasaların ekonomik açıdan en etkin ve adaletli form olduğunun neoliberal 
gerekçesini –yani, yalnızca başarılı olanların hayatta kaldığı ve başarısızların 
ise elendiği neoliberal ‘ayıklanma prensibini’- yerle bir ettiği düşünülmüştür. 
Kısaca bundan önceki dönem devletin kapitalizmi kontrol altında tutmaya 
dönük asgari rolüyle nitelenirken bu durumun krizle birlikte değiştiğine/
değişeceğine dönük kanıyı güçlendirmiş ve dahası bu kanı, söz konusu 
krizin Keynesçi tarzda “güdümlü kapitalizme” (managed capitalism) bir geri 
dönüşün hem gerekliliğini hem de işaretlerini ortaya koyduğu yorumlarıyla 
bir hayli genişletilmiştir (Hutton, 2008). 

Günümüzde de gerek neoliberal politikaların ekonomik, sosyal ve ekolojik 
yönden yıkıcı sonuçlarına yönelik lokal ya da kitlesel karşı çıkışlar; gerek 
aynı olumsuz sonuçların (neoliberal) ‘küreselleşme’ karşıtı söylem ve 
politikalarıyla İngiltere, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerde Sol partilere ve 
ABD başta olmak üzere diğer ülkelerde Sağ popülist liderlere ilgiyi artırması 
ve dahası  IMF gibi kuruluşların bile çoğunlukla ‘neoliberalizm’ yerine 
kullandıkları ‘küreselleşme’ tabirini lügatlarından çıkarmaya ve onu, ortaya 
çıkardığı eşitsizlik dalgasına vurguyla, kendi adıyla çağırmaya başlamaları 
(Ostry vd., 2016) neoliberalizmin sonuna yönelik benzer tespitleri beslemeye 
devam etmektedir. Bununla birlikte neoliberalizmin bir türlü gelmek 
bilmeyen sonuna ya da ‘post-neoliberal’ bir döneme geçip geçmediğimize 
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ilişkin tartışmalar yeni değildir ve bunları 1990’ların başlarına kadar geri 
götürmek mümkündür.2 Ancak o dönemde de günümüzde de bu tür tespit ya 
da beklentilerin görmediği ya da göremediği şey daha en başından itibaren 
devletin, gerek neoliberal politikaların yürürlüğe konulması ve konsolide 
edilmesinde gerekse de ortaya çıkardığı ekonomik, siyasi ve toplumsal kriz 
hallerinin bertaraf edilmesinde bizzat sürecin içerisinde olduğu gerçeğidir. 
Dolayısıyla neoliberalizmi hem teorik düzeyde Hayek ve Friedman gibi 
ideologlarının fikirleri hem de pratikte bu fikirleri uygulamaya dönük 1980’li 
yılların Thatcher ya da Reagan hükümetlerinin politikalarının devlet-piyasa 
karşıtlığı tezlerinden yola çıkarak ele almak ve piyasaya irili ufaklı her devlet 
müdahalesini onun sonuna işaret saymak kaçınılmaz biçimde söz konusu 
beklentileri boşa çıkarmıştır.3 Kuşkusuz bu ilk dönemin fikir ve uygulamalar 
neoliberalizmin temel esasları konusunda bize pek çok ipucu verir. Ancak 
uygulamaya konulduğu ilk andan itibaren krize eğilimli böyle bir piyasa 
ütopyasının nasıl bu kadar uzun soluklu ve dirayetli olabildiğini anlamamıza 
çok da yardımcı olmaz. Kanımızca neoliberalizmin nasıl bu denli dirayetli ve 
uzun soluklu olabildiğinin cevabı hem devlete ve daha çok da sivil topluma 
nüfuz etme kapasitesinde yatmaktadır ki bir bütün olarak bu çalışmanın 
odaklandığı şey ‘üçüncü sektör’ kavramı üzerinden ikincisi olacaktır. 

Özellikle 1990’lı yıllarla birlikte neoliberal devlet stratejilerinin söylem ve 
pratiğinin odağında yer alan kavramların başında kuşkusuz ‘üçüncü sektör’ 
gelir ve söz konusu dönemde bu ‘sektör’, devlet ve piyasa sektörleriyle 
işbirliği ve ‘ortaklık’ ilişkisi içerisinde dönemin toplumsal yeniden üretim 
problemlerinin çözümünde esaslı bir kaynak olarak yeniden tanımlanmıştır. 
‘Yeni kurumsalcılık’ çerçevesinde ve ‘(iyi) yönetişim” adı altında devlet 
müdahalesinin, sivil toplum katılımının, her ikisinin işbirliği ve ‘ortaklığının’ 
vurgulandığı ve yoksulluğun azaltılmasının yeniden gündeme alındığı bu yeni 
dönem, tıpkı 2008 krizi sonrasındaki gibi Keynesçi ‘eski’ kurumsalcılığa geri 
dönüş beklentilerini yükseltmiş ve ‘minimal devlet’ düşüncesiyle bir ve aynı 
şey olarak görülen neoliberalizmin sonuna yorulmuştur. Başta Clinton ve 
Blair olmak üzere önceki dönem sağ iktidarların yerini alan ‘sosyal liberal/
demokrat’ hükümetlerin ve onların etkisinde Dünya Bankası gibi küresel 
finans kuruluşlarının güdümündeki bu ajanda, neoliberalizmin ‘altın çağı’ 
olarak nitelenen 1980’lerin devlet-piyasa ya da devlet-sivil toplum karşıtlığı 
tezlerinin yerini başta yoksulluk olmak üzere dönemin acil sorunlarının 
çözümünde bunların tümünün işbirliği, müzakere ve ‘ortaklığına’ bırakıyor 
gibi göründüğü oranda bu tür bir iyimser yaklaşımı güçlendirmiştir. 
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Daha soğukkanlı yaklaşımlar ise bu yönelimi, 1980’lerin baskın neoliberal 
stratejisinin pek çok düzlemde yarattığı yıkımın yeni-devletçi, yeni-korporatist 
ve yeni-komüniter stratejilerle ‘telafi edilmesine’ (Jessop, 2002b), gelişmekte 
olan ülkelerde ‘yapısal uyarlama’ politikalarının ‘sosyal uyarlama’ denebilecek 
politikalarla desteklenmesine (Petras/Veltmeyer, 2006: 183-199; Alvarez, 
2009) ya da gelişmiş kapitalist ülkelerdeki Üçüncü Yol politikalarda olduğu gibi 
‘neoliberalizmin sosyalleştirilmesi’ çabalarına (Clarke, 2004) yormuşlardır. 
Dolayısıyla bu diğer grup için söz konusu dönem, bırakın neoliberalizmden 
bir sapmayı, söz konusu ‘ortaklık’ çerçevesinde yalnızca devletin değil sivil 
toplumun da işleyiş prensiplerinin yaygın ‘piyasa başarısızlıkları’ karşısında 
yeniden tanımlandığı ve bu çerçevede neoliberalizmin teoride ve pratikte hem 
devleti hem de sivil toplumu işin içine katarak daha incelikli bir biçimde yeniden 
formüle edildiği bir tarihsel moment olarak değerlendirilmiştir. Kısaca söz 
konusu olan bir kopuş ya da sapma değil, neoliberalizmin normalleştirilmesi 
ya da konsolidasyonu ya da Tickell ve Peck’in (2003) ifadesiyle daha sığ ve 
baskıcı bir formdan ‘gerçekten hegemonik’, ‘yaygın’ ve ‘dayanıklı’ bir forma 
doğru evrilmesidir.

Bununla birlikte odağında çoğunlukla ‘üçüncü sektör’ örgütlerin yer aldığı 
söz konusu ‘sosyal uyarlama’ politikalarının kapsam ve mahiyeti konusunda 
birbiriyle farklılaşan iki temel eleştirel yaklaşımdan söz etmek mümkündür 
(Graefe, 2005). Bunlardan ilki, yeni dönemin bu jargon ve yönelimini, her ne 
kadar merkezi strateji neoliberalizm olarak kalmaya devam etse de onun yol 
açtığı yeniden üretim problemlerinin kontrol altında tutulması için yürürlüğe 
konulan ‘piyasa dışı bir mantığa’ sahip ‘tamamlayıcı’ (supplementary) ya da 
‘telafi edici’ (compensatory) politik tutum ve stratejiler olarak görür (Jessop, 
2002b). Bu neo-Gramscigil yaklaşımına göre, yeni dönemde piyasaların 
rahatlatılmasına dönük neo-devletçi stratejilerin yanı sıra toplumun bir tür 
‘rahatlatılması’ için yürürlüğe konulan neo-korporatist ve neo-komüniter 
stratejiler ve özellikle de ikincisi, neoliberal piyasa mantığının dışında ve 
“küreselleşmekte olan bir kapitalizm mantığı karşısında” sosyal ekonomiye ve 
“sosyal kullanım değerine öncelik veren” bir yapıya sahiptir (Jessop, 2002b: 
463). Dolayısıyla da çeşitli saiklerle (serbest rekabetin sınırlandırılması, 
üçüncü sektörün rolünün artırılması, sosyal ekonomiyi yayma, toplumsal 
kullanım değeri ve sosyal tutunuma vurgu vb.) “neoliberal rejimin (…) 
negatif (…) toplumsal sonuçlarını telafi etmeye dönük destekleyici” (Jessop, 
2002a: 266) ya da neoliberalizmin beraberinde getirdiği çelişki ve tansiyonları 
“yatıştırmak” üzere neoliberal yönelimi “tamamlayıcı” (Jessop, 2002b: 452), 
daha ‘toplumsal’ bir mantığa sahip bir strateji olarak değerlendirilir. Bu ilk 
yaklaşım 1990’ların ‘üçüncü yolcu’ politikalar yoluyla neoliberalizmin 
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restorasyonuna yönelik ana akım jargon ve politikalarına belirli bir oranda 
ikna olmuş görünürken, çoğunluğu Foucaultcu governmentality yaklaşımı 
üzerinden neoliberalizmin bu yeni dönemini açıklamaya çalışan ikinci bir 
yaklaşıma göreyse bu yönelim, bırakın destekleyici ya da telafi edici ‘toplumsal’ 
bir mantığa sahip olmak, tam aksine ‘piyasa mantığından’ bağımsız olmayan 
ve piyasa ölçütlerini ve rasyonalitesini toplumun en uç noktalarına kadar 
ve bu arada ‘üçüncü sektör’ örgütlere de yaymayı hedefleyen bir politika 
yelpazesinden başka bir şey değildir (Mayer/Rankin, 2002; Tickell/Peck, 
2003).

Bu iki farklı yaklaşımı Habermasçı kavramlarla yeniden ifade ederek 
sorarsak; söz konusu yönelimi, 1980’lerin aşırı piyasacılığını telafi etmek 
adına (sivil) toplum alanını ya da ‘yaşam dünyasını’ (Lebenswelt) yeniden 
genişletmeye dönük adımlar olarak mı, yoksa piyasa (ve/veya devlet) mantığı 
doğrultusunda onun sömürgeleştirilmesine hizmet eden adımlar olarak mı 
değerlendirmek gerekir? Yukarıdaki her iki tespit birbirinden farklı sonuçlara 
ulaşıyor görünse de (bir yandan piyasalaştırma diğer yandan bunu telafi etme) 
günümüzün somut koşullarında her ikisinin el ele giden süreçler olduğunu 
ve bu biraradalığın beraberinde getirdiği gerilimleri ve çelişkileri gösterse 
de gerçekte birbirini dışlamadığını söylemek mümkündür. Gerçekte her 
ikisi de, Karl Polanyi’nin ‘çift yönlü hareket’ (double movement) dediği şey 
doğrultusunda, bir yandan önceki dönemin aşırı piyasa odaklı ‘ilk hareketinin’ 
yıkımına yönelik tepkiler karşısında onu hafifletmeye ya da ‘insani bir yüz’ 
vermeye dönük bir ‘ikinci hareketi’; diğer taraftan da yoksul ve dışlanmışların 
küreselleşmeye ve küresel ekonomiye aktif bir biçimde katılımının önünü 
açarak toplumun piyasaya yeniden gömülümünün (re-embedding) ya da yeni 
bir neoliberal ‘piyasa toplumu’ yaratmanın yeni politik-ideolojik stratejilerle 
devam ettirilmesine dönük bir çabayı ifade eder (Porter/Craig, 2004: 390-393; 
Craig/Cotterell, 2007: 500). Bu iki yönelim arasındaki gerilim, özellikle söz 
konusu dönemde bu politikaların odağında yer alan ‘üçüncü sektör’ örgütler 
söz konusu olduğunda kuşkusuz ki daha fazla hissedilirdir. Hirsch’in (2003) 
“moral teşebbüsler” adlandırmasına uygun biçimde bu tür örgütler bir yandan 
(gıda, barınma, eğitim, sağlık ve bakım gibi) çeşitli düzeylerde toplumsal 
yeniden üretime dönük hizmet verirken (telafi etme); diğer yandan da, hayatta 
kalmak için ihtiyaçları olan fonları elde etmek üzere kâr amaçlı firmalarınkine 
benzer süreçleri, örgütsel formları ve değerleri benimsemeye ve hatta 
çalıştıkları toplum kesimlerine benimsetmeye zorlandıkları çoğunluğu devletle 
olan kontratlara dayalı rejimler altında faaliyet yürütmeye zorlanmışlardır 
(piyasalaştırma). Dolayısıyla günümüzde bu zıt yönelimlerin biraradalığının 
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beraberinde getirdiği çelişkinin kristalize olduğu yerlerin bu türden örgütler 
olması hiç de şaşırtıcı değildir.

Bununla birlikte neoliberal dönem kadar yoğunluklu olmasa da bu tip örgütlerin 
devletler tarafından ekonomik ve toplumsal yeniden üretim merkezli olarak 
kullanımı ve teşviki yeni bir olgu değildir. Bu tip örgütler açısından neoliberal 
dönemi öncekilerden farklı kılan temel husus gerek işlevsel gerek örgütsel 
olarak ve bir bütün olarak sektörel düzeyde bu tip örgütleri hiç olmadığı ölçüde 
piyasalaştırmaya ve ticari değer ve prensipleri tıpkı devlette ve toplumsallığın 
diğer boyutlarında olduğu gibi üçüncü sektör örgütlerde de temel rasyonalite 
haline getirmeye koyulmasıdır. Dolayısıyla bu çalışma söz konusu örgütler 
açısından sürecin günümüzdeki bu özgün ve baskın yönüne odaklanmaya 
çalışacaktır. Neoliberalizmi, piyasa kural ve prensiplerinin toplumsal yaşamın 
her alanına ve bu arada ‘üçüncü sektör’e de yaygınlaştırılması esasına dayalı bir 
‘yönetim rasyonalitesi’ (governmentality) olarak gören Foucaultcu yaklaşımın 
sürecin bu yönüne dönük tespitleri ciddiye alınması gereken içerimlere 
sahipse de bu yaklaşımın da temel handikabı, söz konusu sürecin yönetiminde 
kurumsal olarak devlete ne hiyerarşik ne de stratejik ve taktik bir rol biçmeye 
pek yanaşmamasıdır. Bu yaklaşımda analiz nesnesi kategorik olarak devlet 
değil, devletin yalnızca birini teşkil ettiği pek çok iktidar alanı yoluyla işleyen 
yeni kontrol formları olduğundan ve dolayısıyla bu kontrol formları devlet 
aygıtının bir niteliği değil, aksine devlet bu kontrol formlarının bir etkisi ya 
da sonucu olarak görüldüğünden, burada devlet, iktidarın kullanımında bir 
tekel olarak görülmez. Devletin tek aktör olduğu negatif, baskıcı, hiyerarşik, 
makro iktidar formları yerine daha pozitif, üretken, yumuşak, mikro iktidar 
formlarına dikkatini yöneltir ve günümüzün neoliberal yönetişim biçimlerinin 
bu tür bir iktidar formunun en sofistike biçimlerini oluşturduğunu iddia eder. 
Bizim buradaki iddiamız ise, ‘üçüncü sektör’ örgütler nezdinde bu kontrol 
formlarının yaygınlaştırılmasında devletin ve devletlerarası kuruluşların 
baskın bir role sahip olduğu ve Foucaultcu tezin aksine ‘yukarıdan aşağı’, 
‘makro’ ve hatta ‘baskıcı’ bir sürecin işlediğidir. Yaygın olarak iddia edilenin 
aksine neoliberal dönemi söz konusu ilişki açısından farklı kılan temel husus, 
devlet ve üçüncü sektör örgütler arasındaki yakın entegrasyon ve karşılıklı 
güvene dayalı Keynesçi döneme özgü daha ‘heterarşik’ eski işbirliği ve 
fonlama sistemlerinin yerini daha fazla rekabete, sınırlı zamanlı kontratlara, 
sıkı idari kontrol ve hesapverebilirliğe odaklı yenisine bırakmış olmasıdır. 
Temel motivasyonunu ‘yeni kamu işletmeciliği’ (new public management) 
yaklaşımından alan yeni dönemin baskın modelleri çerçevesinde söz konusu 
örgütler açısından en ‘etkin’ hizmet sunumu, performans ve sonuç bazlı 
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değerlendirme kriterlerine dayalı devlet kontratları için rekabet çerçevesinde 
yeniden tanımlanmıştır. Bu yeni modelin rekabet boyutu, bu örgütlere ‘daha 
az maliyetle daha fazlasını yaptırma’ üzerine kurulu olması ve dolayısıyla 
kamusal yarardan ziyade ‘parasal değer’ düşüncesine dayanmasıdır. Diğer bir 
boyutu ise, bu hizmet ihalelerinin faaliyet, harcama ve çıktılar açısından çok 
sıkı kurallara, prosedürlere ve hesap verebilirlik ölçütlerine tabi tutulduğu ve 
çerçevesini büyük ölçüde fon veren kuruluşların çizdiği yalnızca belirli tipte 
‘kontrat’, ‘program’ ve ‘projelere’ bağlanmasıdır. Her iki durumda da kamusal 
yarardan çok verimlilik, örgütsel etkinlik ve bunların fon sağlayanlarca sıkı 
denetimi ön plandadır. Dolayısıyla üçüncü sektör kuruluşlardan her koşulda, 
hem yapı hem de pratikleri itibarıyla giderek daha fazla kâr amacı güden özel 
sektör kuruluşlara benzemeleri yönünde yukarıdan aşağı güçlü bir basınç 
olduğu görülür. Söz konusu çerçevede bu çalışma, üçüncü sektörün yeni 
dönemde devletle olan bu ilişkisini neoliberal dönemin alamet-i farikalarından 
biri olan ve daha özelde ilhamını ‘yeni kamu işletmeciliği’ yaklaşımından alan 
bir ‘taşeronluk’ (subcontracting) ilişkisi olarak ele alacak ve bu ilişki biçiminin 
Keynesçi dönemde aynı örgütlerin devlet karşısında göreli özerkliğine 
imkân veren ‘işbirliği’ ilişkisinin yerini aldığını iddia edecektir. Kanımızca 
yeni dönemde hiç olmadığı ölçüde yaygınlaşan bu ilişki biçimi hem üçüncü 
sektör dâhilinde piyasa işleyiş ve prensiplerinin hâkim kılınmasına hem de 
aynı işleyiş ve prensiplerden mülhem teknik-parasal angajmanlar üzerinden 
hiç olmadığı ölçüde üçüncü sektör örgütler üzerindeki denetimin ve sektör 
içerisinde bunun yol açtığı kapsamlı dönüşümün önünü açmıştır. Ancak söz 
konusu iddianın belli başlı gerekçe ve parametreleri ortaya konulmadan önce, 
ilk olarak ‘üçüncü sektör’ kavramını tanımlamaya dönük farklı yaklaşım ve 
disiplinlere ilişkin kavramsal ve ardından da bu yaklaşımların 1990’lı yıllarla 
birlikte yükselişe geçmesinin ekonomik ve politik gerekçelerini ortaya 
koymaya dönük tarihsel bir girizgâha girişilecektir.

‘ÜÇÜNCÜ SEKTÖR’: KAVRAMSAL BİR GİRİŞ
Adının da ele verdiği üzere ‘üçüncü sektör’ kavramı, devlet/kamu ve özel/
piyasa sektör[ü] dışındaki örgütsel alana işaret etmek üzere, ‘pozitif’ olmaktan 
çok çoğunlukla ‘negatif’ olarak, yani ne olmadığına referansla kullanılan bir 
kavramdır. Kavramın yerine kullanılan ‘devlet dışı sektör’ (non-governmental 
sector), ‘gayri-resmi sektör’ (non-statutory sector), ‘enformel sektör’ (informal 
sector) ya da ‘kâr amacı gütmeyen sektör’ (non-profit sector) ifadelerinde daha 
bariz olsa da ‘bağımsız sektör’ (independent sector), ‘gelişmekte olan sektör’ 
(emerging sector) gibi adlandırmalarda da aynı durumun değişmediği görülür. 
Kuşkusuz ki devlet ve özel sektör dışındaki –amaç, örgütsel yapı, işleyiş gibi- 
pek çok açıdan birbirinden farklı ve devasa bir örgütler yığınına göndermede 
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bulunması bu toplum segmentinin ‘pozitif’ düzeyde adlandırılmasını ciddi 
derecede zorlaştırmış ve bu durum haklı olarak söz konusu alanın “bol 
ve gevşek bir ucube” (loose and baggy monster) olarak addedilmesini 
beraberinde getirmiştir (Knapp/Kendal, 1995’ten aktaran Corry, 2010: 11). 
Kimileri bunu aşmak için söz konusu ‘sektör’ içerisinde yer aldığı söylenen 
örgütlerin belirli karakteristiklerinden hareketle ‘gönüllü sektör’ (voluntary 
sector) ya da ‘hayırsever sektör’ (charity, humanitarian, philanthropic 
sector) gibi daha pozitif nitelikte isimler kullansa da bu karakteristiklerin 
söz konusu örgütler yığınını tanımlamak için yeterince kapsayıcı olmadıkları 
düşünüldüğünde bu kavram kargaşasının çözümünde pek de işe yaradıkları 
söylenemez. Dahası çeşitli bilimsel disiplinler de söz konusu kargaşadan muaf 
değildir. İşletme okulları ve iktisatçılar kârlarını maksimize etme hedeflerinin 
olmaması kabulünden hareketle bunları ‘kâr amacı gütmeyen sektör’ olarak 
adlandırırken; sosyologlar, bu örgütlerin temelindeki işbirliğine dayalı 
ahlak sistemlerini ve çalışanlarının çoğunu nitelemesinden dolayı ‘gönüllü 
sektör’ ifadesini kullanmayı tercih ederler. Siyaset bilimcilerin ise, özellikle 
toplumsal hizmetlerin görülmesinde kamu ve piyasa sektöründen farklı, ayırt 
edici nitelikleri olduğu kabulünden hareketle bu toplum segmentini ‘üçüncü 
sektör’ olarak adlandırdıkları görülür (Evans/Shields, 1998: 2; Jenei/Kuti, 
2008: 11). Bununla birlikte, bu tip örgütlerin önemli bir kısmının özellikle son 
otuz yıllık küreselleşme süreci boyunca ulusaşırı karakterlerindeki belirgin 
artış ‘devlet dışı örgütler’ tabirinin kullanımını da oldukça yaygınlaştırmıştır. 
Dahası bu farklı adlandırmalar ülkeden ülkeye hatta küresel Kuzey-Güney 
hattı çerçevesinde dahi farklılık gösterebilmektedir: Örneğin, İngiltere’de 
‘gönüllü sektör’ daha yaygın olarak kullanılan bir tabirken, ABD’de ‘kâr 
amacı gütmeyen sektör’ ifadesinin daha fazla tercih edildiği görülür. Küresel 
örgütlerin faaliyet sahasını oluşturan çevre ülkelerde ise bunlar için kullanılan 
isimse haliyle ‘devlet dışı örgütler’ olmuştur. Türkiye’de ise tüm bu farklı 
adlandırmaları çapraz kesen bir ifade olarak ‘sivil toplum kuruluşları’ (STK) 
tabirinin çok daha fazla rağbet gördüğünü söylemek mümkündür.

Sektör açısından adlandırmada karşılaşılan bu tür bir ‘bakiye’ ya da ‘arta 
kalan’ (residual) olma hali ve bunun beraberinde getirdiği çoğulluk, haliyle, bu 
sektörün pozitif düzeyde tanımlanmasını da güçleştirmektedir. Her ne kadar 
bazıları bu sektörün ‘doğası itibarıyla’ tekil tanımlara sığdırılamayacağını 
söylüyor olsa da (Osborne, 2008), yine de bu örgütlerin genel kabul gören 
ve bir kısmı yukarıda sayılan belirli niteliklerinin toplamından oluşan çeşitli 
tanımlamalarına rastlamak da mümkündür. Örneğin, Salamon ve Anheir’ın 
oldukça yaygın olarak kullanılan tanımına göre bu sektör beş ortak niteliği 
paylaşan çok geniş bir örgüt yığınını kucaklar. Yazarlara göre bu örgütler, “a) 
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resmi olarak kurulmuş; b) örgütsel olarak hükümet kurumlarından ayrı; c) kâr 
amacı gütmeyen; d) kendi kendini yöneten; e) önemli bir düzeye kadar gönüllü” 
kuruluşlardır (Salamon/Anheir, 1996: xvii). Söz konusu ‘yasallık’, ‘devlet ve 
piyasa dışılık’, ‘öz-yönetim’ ve ‘gönüllülük’ gibi niteliklerle ele alınsalar da 
daha sofistike ve inceltilmiş tanımlamalarda bu örgütlerin piyasa ve devlet 
arasında konumlandığı ve bu anlamda her ikisinden farklı oldukları kadar 
bunların belirli niteliklerini de bünyelerinde taşıdıkları düşünülür. Örgütsel 
düzeyde ‘özel’ olsalar da, aşırı derecede gönüllü yurttaş katılımı içerdikleri ve 
daha geniş bir ‘kamusal çıkar’ anlayışı doğrultusunda hareket ettikleri için aynı 
zamanda ‘kamusal’ örgütler oldukları; ayrıca bu sektöre rehberlik eden ve onu 
özel kâr amacı güden işletmelerden ve kamu sektöründen ayıran fedakârlık, 
işbirliği, mütekabiliyet ve eşitlik gibi değerler manzumesine sahip oldukları 
söylenir (Hirshhorn, 1997’den aktaran Evans/Shields, 1998). Diğer taraftan 
söz konusu nitelikleriyle bu örgütlerin, ‘sivil toplum’ içerisinde sayılsalar da 
hiyerarşik ve bürokratik olmalarının yanı sıra belirli çıkar gruplarını temsil 
etmelerinden dolayı, sendikalar ya da meslek örgütlerinden de farklılıklarının 
altının çizildiği görülür (Demirovic, 2003: 219). Dolayısıyla tanımsal düzeyde 
söz konusu örgütlere ilişkin ‘pozitif’ düzeyde çoğunlukla elimizde kalan 
şey, çeşitli kamusal işlerin yürütülmesinde sırasıyla devlet ve özel sektörün 
işleyiş ilkeleri olarak kabul edilen hiyerarşi ve kâr güdüsünün karşısına 
çıkardıkları farz edilen gönüllülük, fedakârlık, işbirliği, mütekabiliyet, eşitlik 
gibi değerlerdir. Buna mukabil, bu sektöre atfedilen söz konusu değerlerin 
de aşırı ‘normatif’ karakteri göz önüne alındığında bu ‘pozitif’ tanımlama 
çabalarının da sorunu çözmek bir yana daha çok karmaşık hale getirdiğini 
söylemek mümkündür.

Bununla birlikte görme engelli birinin fili tarif etmesine benzer şekilde 
herkesin tuttuğu yerden söz konusu ‘ucubeyi’ tanımladığı akademik 
alandan politik alana geçildiğinde resmin biraz daha netleştiğini söylemek 
mümkündür. Daha kapsamlı bakış açısıyla günümüzde ‘üçüncü sektör’ün, 
biri geniş diğeri ise daha dar olan, iki farklı şekilde ele alındığı görülür. 
Bunlardan daha geniş olan tanım bu sektörü neredeyse ‘sivil toplum’la aynı 
anlama gelecek şekilde, devlet ve piyasa dışındaki tüm toplumsal örgüt ve 
hareketleri içerecek şekilde ele alır ve bu daha çok sosyoloji disiplininin 
bakış açısını yansıtır. İkinci ele alış biçimi ise çoğunlukla devlet ve piyasa 
aktörlerinin teveccüh ettiği görüştür ki bu daha ziyade söz konusu sektörü, 
toplumsal yeniden üretimin bir unsuru olarak; devlet ve piyasanın karşıla(ya)
madığı ve bu yeniden üretimi mümkün kılacak hizmetlerin toplumsal olarak 
karşılandığı bir alan olarak değerlendirir ve siyaset biliminin ve daha çok 
da iktisadın söz konusu alana bakış açısı ise daha ziyade budur. İlkinde bu 
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alan çok daha geniş bir örgüt yelpazesini ifade ederken diğerinde örgütsel 
olmaktan çok ‘işlevsel’ düzeyde ve münhasıran da kalkınma, refah ve 
sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren örgütlerden müteşekkil bir yapı 
olarak kabul edilir. Gerçekte söz konusu sektöre ilişkin günümüzdeki hâkim 
yaklaşım, 1980’lerle birlikte devletin piyasalar lehine bu alanlardan çekilmesi 
ve 1990’larla birlikte ise giderek daha fazla dillendirilmeye başlanan bu 
alanlardaki ‘piyasa başarısızlıkları’ gerçeği karşısında bu iki sektör dışında 
söz konusu yeniden üretimi üstlenecek bir ‘üçüncü’ sektör fikri çerçevesinde 
sektörün tam da bu ikinci anlamıdır. Aslında her üç sektör de ve ayrıca bunlara 
dâhil edilmesi gereken dördüncü bir toplum segmenti olarak aile ve kabileler 
gibi daha geleneksel yapılar da kamu yararı, kâr, hayırseverlik ya da kan bağı 
gibi birbirinden farklı motivasyonları temsil etseler ve tarihsel ve mekânsal 
düzlemlerde farklı ağırlık ve kombinasyonlara sahip olsalar da ekonomik ve 
toplumsal bir ‘yeniden üretim’ ihtiyacına karşılık geldiklerine kuşku yoktur. 
Kaldı ki akademinin aksine devletlerin ve devletlerarası kuruluşların ‘üçüncü 
sektörü’ günümüzde diğer iki sektörden farklılıkları düzeyinde değil, tam 
da bu ihtiyaç ve dolayısıyla söz konusu ortaklık temelinde ‘sosyal ekonomi’ 
olarak adlandırılan alan çerçevesinde ele aldıkları çok açıktır (Graefe, 2016). 
Avrupa Birliği’nin bu sektöre resmi düzeyde verdiği ismin ‘sosyal ekonomi’ 
(economie sociale) olması ya da benzer şekilde İngiliz hükümetinin bu toplum 
segmentini, ‘ekonomi’ dâhilinde ve ekonominin diğer iki sektöründen bu tür 
örgütleri ayırmak için kullanması hiç de şaşırtıcı değildir. Bu tanımlamada 
ulusal bir ‘ekonominin’ üç sektöre sahip olduğu kabul edilir: Kamu sektörü, 
özel sektör ve “toplumsal ya da topluluksal hedefler izlemek üzere gönüllü bir 
temel üzerinde insanlar tarafından oluşturulmuş örgütlerden oluşan” üçüncü 
sektör (National Audit Office, 2009’dan aktaran Corry, 2010: 13). 

‘ÜÇÜNCÜ SEKTÖR’ FİKRİNİN YÜKSELİŞİ: 
‘KOMÜNİTERYANİZM’, ‘SOSYAL SERMAYE’ VE ‘ÜÇÜNCÜ YOL’
Her ne kadar bu tip örgütlerin tarihi oldukça eskiye dayansa da, ‘üçüncü sektör’ 
adı altında gerek kuramsal gerekse de kurumsal düzeyde ana akım politik 
söylemin esaslı bir bileşeni olarak yeniden tanımlandıkları tarihsel moment 
1990’lı yıllara denk düşer. Kuramsal düzeyde gerek ABD orijinli olması 
ve gerekse de günümüzde kamusal hizmetlerin karşılanmasında bu sektöre 
yüklenen ağırlıklı rol açısından neoliberal politikalarla olan açık yakınlıkları 
nedeniyle ‘üçüncü sektör’ fikri çoğunlukla kuşkuyla karşılansa da, bu fikrin 
entelektüel dayanağını oluşturan ana düşünsel akım, en azından teorik 
düzeyde neoliberalizmle de arasına belirli bir mesafe koyma iddiasındaki 
komüniteryanizmdir. Komüniter yaklaşımların günümüzün küresel toplumunun 
karşı karşıya olduğu yöneti(şi)m problemlerine verdiği yanıt piyasa ve devlet 
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mantığının ya da (neo-)liberalizm ve sosyalizm gibi siyasi ideolojilerin dışında 
bir “üçüncü yol” bulmaktır (Etzioni, 2000a; Etzioni, 2000b). ‘Üçüncü sektör’ 
kavramının mucidi Amitai Etzioni’ye göre işte bu ‘üçüncü yol’un tecessüm 
ettiği toplumsal alan, ticari firmaların ‘girişimci ruh’ ve ‘örgütsel etkinliği’ 
ile devlet ve onun kamu idaresinin ‘ortak iyi’ arayışlarını kaynaştırabilen 
örgütlerden oluştuğunu iddia ettiği ve bu haliyle “devlet ve piyasa arasında 
(…) alternatif bir sektör” olarak gördüğü ‘üçüncü sektör’dür (Etzioni, 1973: 
314’ten aktaran Zimmer/Freise, 2008: 24). Komüniter yaklaşımların temel 
varsayımı pek çok toplumsal problemin devlet müdahalesi olmaksızın daha 
alt toplumsal düzeylerde ve geleceğin örgütleri olan bu üçüncü sektör örgütler 
tarafından tespitinin daha sağlıklı, çözümünün ise daha kolay olacağıdır. 
Devletlerin bu problemlerle baş etmek için aşırı büyük, hantal ve bürokratik 
olduğuna ve en az çözdükleri kadar da problem yarattığına inandıkları oranda 
günümüzün hâkim neoliberal yaklaşımıyla ortaklaşsalar da, onları bunlardan 
farklı kılan husus, piyasa alanının yarattığı ‘atomizasyona’ ve bunun toplumsal 
alanın zengin değerler birikimini aşındırması tehlikesine yaptıkları vurgu ve 
söz konusu örgütlerin bu tehlikeler karşısında panzehir olabileceğine dönük 
Tocquevilleci inançtır (Nielsen, 2008: 31-32). 

Bu doğrultuda komüniter yaklaşımda devlete düşen görev, en iyi ihtimalle 
sahneden çekilmek ve en kötü halde de bu alt toplumsal gruplar düzeyinde öz-
yönetişimin ya da ‘yönetimsiz yönetişim’ (governance without government) 
denen şeyin koşullarını oluşturmak ya da bunu desteklemektir (Pierre/Peters, 
2000: 21 ve 146-150). Örneğin, Jeremy Rifkin’e göre üçüncü sektör her ne kadar 
devlet ve piyasadan ayrı olsa da onun (yeniden) canlandırılması hükümetler 
açısından hayatidir. Ona göre bu sektörün canlandırılması, yalnızca yaratacağı 
yeni iş imkânlarıyla teknolojik gelişmelerin neden olduğu yapısal işsizlik 
probleminin üstesinden gelinmesine yaramayacak, aynı zamanda günümüzde 
toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde yetersiz kalan devlet ve piyasalara da 
esaslı bir alternatif sunacaktır: 

Ticari ve kamusal sektörler insanların temel ihtiyaçlarının 
bazılarını artık güvence altına alamamaktadır. Halkın hem küresel 
piyasanın gayrişahsî güçlerine hem de giderek zayıf ve yetersiz 
hale gelen merkezi yönetim otoritelerine karşı bir tampon olarak 
kendi ayakları üzerinde durabilen toplulukları yeniden tesis 
ederek bir kez daha kendi çıkarını gözetmeye başlamaktan başka 
şansı yoktur (Rifkin, 1995: 238). 
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Dolayısıyla kamu, özel ve ‘üçüncü sektör’den oluşan bir ‘üçayaklı tabure’ 
metaforu çerçevesinde Rifkin (1997: 8), bunların her birinin ayakta 
kalmasının “her üçünün dengede” ve “üçüncü sektörün piyasa ve kamu 
kesimiyle eşit bir oyuncu” olmasına bağlı olduğunu savunur. Bu çerçevede 
komüniter yaklaşımın talebi, iktidarın ademi merkezîleştirilmesi ve şimdiye 
kadar “ihmal edilmiş ortak” olarak toplulukların/cemaatlerin (community) ve 
bunlara ait örgütlerin kamusal sorunların çözümüne daha fazla katılımlarının 
sağlanmasıdır (Etzioni, 2000b).

Neoliberal dönemde ‘üçüncü sektör’e artan vurgunun bir diğer teorik 
dayanağını ise çoğunlukla komüniter yaklaşımlarla kol kola ilerleyen 
‘sosyal sermaye’ fikri oluşturur (Mayer/Rankin, 2002; Miraftab, 2004). Bu 
yaklaşımda, 1980’lerin salt piyasacı yaklaşımının aksine ‘yeni kurumsalcı 
iktisat’ın özellikle 1990’larla birlikte kapitalist ekonomik kalkınma için 
(yeniden) devletin önemine yaptığı vurguya paralel olarak bu kez de 
kalkınmada ‘toplumsal’ ve ‘kültürel’ boyutlar ve alanlar ön plana çıkarılır 
(Fukuyama, 2005). İlkinde olduğu gibi devlet nasıl işlem maliyetlerini düşürüp 
ekonomik etkinliğe katkıda bulunuyorsa sosyal sermayenin de aynı biçimde 
işlem maliyetlerini düşürdüğü ve demokratik kültürün yanı sıra ekonomik 
etkinliğe de katkı sağladığı savunulur (Zimmer/Freise, 2008). Burada sosyal 
sermaye, “sosyal networkler ve ondan kaynaklanan karşılıklılık ve güvenilirlik 
normları” (Putnam, 2000) ya da  “toplumun ortak değerler stoğu” (Fukuyama, 
2009) olarak görülür. Dünya Bankası da benzer bir şekilde sosyal sermayeyi, 
“bir toplumun sosyal etkileşimlerinin nitelik ve niceliğini şekillendiren kurum, 
ilişki ve normlar” olarak ele alır. Bu anlamda sosyal sermaye ya da en önemli 
niteliklerinden biri sayılan “sosyal tutunum” (social cohesion), “yalnızca 
bir toplumu ayakta tutan kurumlar toplamı değil” aynı zamanda “onları bir 
arada tutan tutkal” olarak görülür ve “toplumların ekonomik başarısında ve 
kalkınmanın sürdürülebilir olmasında” kritik öneme sahip olduğu iddia edilir 
(World Bank, 2011). Bu şekliyle bir topluluğun sahip olduğu sosyal sermaye 
stoğu –normlar, networkler ve güven- o topluluğun “karşılıklı tatminkâr 
çözümler bularak ne ölçüde farklılıkları yönettiği ve çatışmaları çözdüğüyle” 
(Murray 1999: 26’dan aktaran Evans/Shields, 2000: 5) ya da başka bir deyişle 
“insanların iktidarın yönlendirmesi olmaksızın gönüllü olarak bir arada 
çalışma kapasitesiyle” ilişkilendirilir (Lyons, 2003) ve komüniter yaklaşıma 
benzer şekilde burada da işaret edilen alan, tüm bunların vücut bulduğu kabul 
edilen ‘üçüncü sektör’dür.

Gerek ‘komüniter’ gerekse de ‘sosyal sermaye’ gibi yaklaşımlar ve bu 
yaklaşımların odağındaki ‘üçüncü sektör’ alanı, başta Clinton ve Blair 



24

Neoliberal Devlete ‘Üçüncü Sektör’ Aynasından Bakmak İşbirliğinden Taşeronluğa Neoliberal Dönemde...

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 11-76

olmak üzere 1990’larla birlikte iktidara gelen ‘Üçüncü Yol’ hükümetlerinde 
ciddi bir karşılık bulmuştur. Her ne kadar, örneğin İngiltere’de, hizmet 
sorumluluğunun, gerek tasarruf gerekse de tüketicilere daha çok seçim 
hakkı tanımak adına gönüllü örgütlere devri, Thatcher yönetiminin merkezi 
bir taahhüdü olmuş (Wolch, 1990: 94) ve ardından Major iktidarıyla devam 
eden İngiliz muhafazakâr hükümetleri, ‘aktif yurttaşlık’ kampanyaları yoluyla 
bireylerden yoksul komşularına karşı sorumluluklarının farkına varmaları 
ve bu doğrultuda hüner ve yeteneklerini kullanmaları çağrısında bulunmuş 
olsalar da bu çağrılarda ‘aktif’ yurttaşların gönüllü çabalarının karşılığı olarak 
gösterilen şeyler daha çok ‘iyi bir şey yapma’, ‘hayır işleme’ ve ortak bir 
Hıristiyan vecibesinin paylaşılması olarak kalmıştır (Kearns, 1992: 20). Buna 
karşılık 1997’de Tony Blair liderliğinde iktidara gelen ‘Yeni’ İşçi Partisi (New 
Labour) hükümetinin ise, kendinden önceki Muhafazakâr hükümetlerden 
daha geniş ve incelikli bir formülasyonla bu tür bir ‘aktif’  sivil toplum ya 
da yurttaşlık nosyonunun hayati önemini vurguladığı görülür. Bir ‘çağrıdan’ 
ya da ‘kampanya’dan daha fazlası olan bu geniş formülasyon dâhilinde söz 
konusu üçüncü sektör örgütler, yalnızca ‘hayırseverlik’ kaynakları olarak 
değil, siyasi kurumlara karşı ilgisizlik ve yabancılaşma, yurttaşlığın erozyonu 
ve sosyal sermayedeki düşüş gibi daha güncel sorunlar karşısında, siyaseti 
demokratikleştirecek, yurttaş sorumluluğu duygusunu ve kamusal alanı 
yeniden canlandıracak, sosyal sermaye ve sosyal tutunumu güçlendirecek 
yegâne kanallar olarak görülmüş ve devlet tarafından hiç olmadığı kadar 
desteklenmiştir.4

1990’ların Blair ve Clinton gibi Üçüncü Yol hükümetlerinin ve özellikle 
bu tür hükümetlerin etkisi altında 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının, söz konusu yaklaşım 
çerçevesinde kapitalist kalkınmanın sosyal ve kültürel taraflarını da 
vurgulamaya başlaması, kuşkusuz ki, İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher’ın 
1987 tarihli “toplum diye bir şey yoktur” ifadesinin yansıttığı ve toplumun 
bağımsız bireylerin bir toplamından ibaret sayıldığı neoliberal ‘toplum’ 
kavrayışı ya da ortak iyinin ancak bu bağımsız bireylerin birbirleriyle 
rekabet halinde kendi bireysel çıkarlarını geliştirmek üzere hareket ettiği 
bir ortamda mümkün olabileceği yönlü ekonomik rasyonalist inanç göz 
önünde bulundurulduğunda yeni bir durum olarak görülebilir (Van Gramberg/
Bassett, 2005: 25). Bununla birlikte, söz konusu hükümetler, kendilerini 
önceki Thatcher ya da Reagan gibi sağ kanat hükümetlerden farklılaştırmak 
isteseler de niyetleri eski sol-liberal ya da sosyal demokrat ‘devletçi’ modele 
geri dönmek değildir. Bunların sundukları ‘alternatif’, piyasanın öncelikli 
konumuna güvenin devam ettiği ancak daha önceki sağ hükümetlerin salt 
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piyasa odaklı politikalarının yarattığı toplumsal çözülme ve kutuplaşmanın 
komüniter yaklaşım ve politikalarla telafi edilmesine dayanır. Dolayısıyla bu 
yönelim, örneğin Blair özelinde “eski” kamu-özel ya da Sağ-Sol gibi ayrımları 
reddeden ‘Üçüncü Yolcu’ komüniter yaklaşımdan aldığı ilhamla5 açıklanma 
yoluna gidilse de (Kendall, 2000: 22), hemen hemen aynı dönemde iktidara 
gelmiş diğer ‘sosyal demokrat’ hükümetler açısından da aslında ideolojik 
bir tercihten ziyade politik bir zorunluluğa işaret eder. Hizmet sağlamakla 
görevli devlet aygıtlarının muhafazakâr hükümetler eliyle on yılı aşkın bir 
özelleştirme süreciyle aşırı biçimde güçten düşürülmesi, devlet bürokrasisinin 
menzili dışında kalmış ve özel sektörün kârlılığına konu olmayan alan ve 
problemler için ‘üçüncü sektör’ün hayati bir kaynak olarak görülmesine ve 
neoliberal politikaların beraberinde getirdiği bu problemlerin çözümünde bu 
sektör içerisindeki örgütlere “her derde deva ilaç” olarak yaklaşılmasına yol 
açmıştır (Morison, 2000: 105; Fyfe/Milligan, 2003: 398). Dolayısıyla her ne 
kadar ‘dayanışma’, ‘güçlendirme’ ve ‘toplumsal içerme’ iddiası taşısalar da bu 
örgütlerin ön plana çıkarılmasında asıl hedef, sosyal refah ya da dönüşümden 
çok, maliyetlerin azaltılması, finansal disiplinin sağlanması, yani kısaca 
finansal sistemin sağlığı olarak kalmaya devam etmiştir (Mayer/Rankin, 2002: 
806). Piyasaların yetersiz biçimde faaliyet gösterdiği ya da olumsuz etkilere 
yol açtığı durumlara piyasa-dışı bir yanıt olarak güçsüzleri umutsuzluktan, 
aşırı yoksulluktan, istismar ve korkudan uzak tutacak bir “güvenlik ağı” 
olarak bu örgütler ön plana çıkarılmış (Lacey/Ilcan, 2006: 38-39), dahası 
örneğin Blair hükümeti özelinde, söz konusu kesimlere götürülecek hizmetler 
açısından, içerisinde kamu, özel ve gönüllü sektörden tedarikçilerin yer 
aldığı “karma ekonomiler” vurgusuyla daha bir “anaakımlaştırılmıştır” (Fyfe/
Milligan, 2003: 402).

Bu çerçevede, Choudry ve Shragge (2011: 504), bu tür hükümetler eliyle 
komüniter fikirlerin ve beraberinde ‘üçüncü sektör’ örgütlerin desteklenmesinin, 
neoliberalizmin çerçevesini çizdiği “benzer hedeflere, daha az cepheleşme 
ve daha yumuşak bir retorikle ulaşmanın farklı bir stratejisi”nden başka bir 
şey olmadığını söylerler.6 Bu yeni stratejinin ‘neoliberal’ boyutu tıpkı ‘sosyal 
sermaye’ kavramında olduğu gibi ‘sosyal ekonomi’, ‘sosyal girişimcilik’, 
‘sosyal yatırım’ gibi yeni dönemin gözde kavramlarında da kendisini bir 
o kadar ele verir.  Gerçekte tüm bu kavramlarda temel vurgu ‘sosyal’den 
ziyade yanına iliştirilen ‘sermaye’, ‘ekonomi’, ‘girişimcilik’, ‘yatırım’ 
gibi kavramlaradır. ‘Sosyal sermaye’ ile ilişkili ya da onu artırmaya dönük 
teşebbüslere verilen ‘oksimoron’ nitelikteki bu isimlerden de anlaşılacağı 
üzere burada amaçlanan “sosyal” olanı, en iyi ihtimalle piyasanın destekleyici 
bir unsuru haline getirmek en kötü ihtimalle ise piyasa ilişkilerine yedirmek 
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ama her halükarda ona uyumlu hale sokmaktır. Burada ‘sosyal’, öncelikli 
olarak sınıflara ya da yoksulluğa ilişkin makro-toplumsal yapılara değil, 
“yerel, moral olarak harekete geçirilmiş ve görünüşte mutabakata dayalı fakat 
siyasetle irtibatı kesilmiş (depolitized) aile, cemaat ve ortaklık alanlarına” 
işaret etmeye başlamıştır (Roelvink/Craig, 2005: 110-111). Vatandaşlık ve 
demokrasi kültürüyle doğru, piyasanın ortaya çıkardığı atomize bireyler 
yığınıyla ters orantılı olduğu söylense de ‘sosyal sermaye’ ve bununla ilişkili 
kavramlarda ‘sosyal’ ya da ‘kültürel’ yapı ekonomik etkinliğe katkı sunduğu 
oranda değerli kabul edilir (Fine, 2011). 

NEOLİBERAL YÖNETİŞİM: ‘SİVİL TOPLUM’DAN 
‘ÜÇÜNCÜ SEKTÖR’E
1990’lı yıllarla birlikte çoğunlukla ‘(iyi) yönetişim’ üst başlığı altında yeniden 
devlet müdahalesinin gerekliliğine, toplumsal alanın önemine, sivil toplum 
katılımına, devlet-sivil toplum ‘ortaklığına’ yapılan ve yalnızca ‘üçüncü yol’ 
hükümetlerle sınırlı olmayan bu geniş kapsamlı vurgu, önceki dönemin salt 
‘piyasacı’ yaklaşımıyla olan farklılığı çerçevesinde, pek çoklarınca neo-liberal 
politikalardan en hafif ihtimalle bir tür sapma, en ağırından bir tür kopuş 
olarak değerlendirilmiştir. Bunun temel nedeni neoliberalizmin ve neoliberal 
politikaların çoğunlukla yanlış bir biçimde, taraftarlarınca bir laissez-faire ya 
da minimal devlet ve karşıtlarınca da benzer şekilde bir tür “orman kanunu” 
(Peck/Tickell, 1994)  şeklinde; yani, piyasanın karşısında devletin ve devlet 
müdahalesinin asgariye indirildiği bir süreç olarak görülmesidir. Oysa, De 
Alcántara’nın da ifade ettiği gibi, “piyasa, her zaman siyasi ve toplumsal 
bir inşa sürecini içerir” ve gerçekte ‘yönetişim’ başlığı altında yeniden 
devletin ve toplumsal alanın altının çizilmesini, “hiçbir ekonomik projenin 
siyasi meşruiyet, toplumsal düzen ve kurumsal etkinlikle tamamlanmaksızın 
başarılamayacağının” 1990’lı yıllarla birlikte iyiden iyiye açığa çıkmasının 
bir sonucu olarak görmek gerekir (De Alcántara, 1998: 106). Bu doğrultuda 
1970’li ve 1980’li yıllar, hükümetler ve uluslararası finans kuruluşları nezdinde 
piyasa eksenli bir neoliberal ekonominin –siyasi ve toplumsal meseleler 
karşısında- öncelik kazandığı bir döneme işaret ederken, 1990’lar ikinci plana 
atılan bu meselelerin ‘yönetişim’ başlığı altında neoliberal formülasyona 
dâhil edilmesine ve dolayısıyla bir sapmadan ziyade neoliberalizmin 
normalleştirilmesi hatta konsolidasyonuna işaret eder. Tickell ve Peck’in 
(2003) de ifade ettiği gibi bu yeni formülasyon sayesindedir ki neoliberalizm, 
bu dönemle birlikte, daha “sığ”, “baskıcı” ve “kaba” bir formdan “gerçekten 
hegemonik”, “yaygın” ve “dayanıklı” bir forma doğru evrilmeye başlamıştır.
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Salt piyasacı bir perspektife sahip 1980’lerin Washington Mutabakatı’na dayalı 
“budamacı” (roll-back) ya da “ayrıştırıcı” neoliberalizm döneminin ardından 
gelen neoliberalizmin bu yeniden tanımlanma ve/veya yapılanma girişiminin, 
bazılarınca “genişletilmiş”  ya da “post-” Washington Mutabakatı (Rodrik, 
2002), “yaygınlaştırma (roll-out) neoliberalizmi” (Peck/Tickell, 2002) ya da 
“kapsayıcı (inclusive) neoliberalizm” (Porter/Craig, 2005; 2006) gibi çeşitli 
isimlerle nitelendiği görülür. Bu ve benzer isimlendirme çabalarının hemen 
hepsinin ortak teması ise, bu yeni dönemin neoliberal politikalar açısından 
bir kopuşa değil sürekliliğe işaret ettiği ve hatta onun “güçlendirilmesini/
pekiştirilmesini” (Naim, 1994), “genişletilmesini” (Rodrik, 2002), 
“yaygınlaştırılmasını” ve “normalleştirilmesini” (Peck/Tickell, 2002; Tickell/
Peck, 2003) ve daha “kapsayıcı” bir biçim almasını (Porter/Craig, 2005; 
2006) ifade ettiğidir. Neoliberalizm açısından 1990’lı yıllar, on yılı aşkın bir 
süredir ‘altın çağını’ yaşayan neoliberal politikaların, Soğuk Savaş’ın bitişinin 
beraberinde getirdiği iyimser havayı gölgede bırakan çok ciddi tıkanıklıklar 
yaşadığı bir döneme işaret eder (Angelis, 2003; 2005). 1980’lerdeki Thatcher/
Reagan gibi neoliberal sağ iktidarların önayak olduğu –bireycilik, özelleştirme, 
deregülasyon ve piyasalaştırmaya dayalı- neoliberal politikaların ekonomik, 
toplumsal ve siyasal pek çok düzlemde ortaya çıkardığı bu kriz hali, yalnızca 
Üçüncü Dünya ya da Post-komünist ‘geçiş ekonomilerinde’ değil Dünya 
Bankası başta olmak üzere Bretton Woods kuruluşları nezdinde de ses bulmuş 
ve söz konusu kuruluşların, önceki dönemin salt piyasa ve bireycilik retoriğine 
karşı, piyasa başarısızlıklarının kabulüne, devlet müdahalesinin gerekliliğine, 
sivil toplumun geliştirilmesine ve yoksullukla mücadeleye vurgusunda bir 
artışa yol açmıştır.

Bununla birlikte neoliberalizmin bu yeni dönemini farklı kılan temel husus, 
pek çoklarının iddia ettiği gibi, ‘yeni kurumsal iktisat’ gibi yaklaşımlar 
doğrultusunda devletin neoliberal formülasyona dahil edilmesi değil, daha 
ziyade sivil toplum alanını daha spesifik rol, biçim ve ilişkiler çerçevesinde 
neoliberalizmin kurucu bir unsuru olarak yeniden tanımlama ve içine 
alma çabasıdır. Pratikte daha en başından itibaren neoliberal politikaların 
yürürlüğe konulmasında devlet-piyasa ‘ortaklığı’ göz önüne alındığında, 
bunun ‘yönetişim’ başlığı altında yeniden altının çizilmesi gerçekte malumun 
ilamından öteye gitmez. Kaldı ki bu ‘yeni’ formülasyonda devlet, teorik 
düzeyde piyasayla karşıtlık üzerinden değil bir tamamlayıcılık ilişkisi 
üzerinden ve tümüyle piyasayla uyumlu teknokratik bir formda yeniden 
tanımlanmakta ve dolayısıyla söz konusu fiili ‘ortaklık’ teorik düzeyde de 
tescil edilmektedir.7 Gerçekte bu yeni dönemi öncekinden ayıran temel nokta, 
bu kez ‘sivil toplumu’, tıpkı yeni dönemin devlet yaklaşımında olduğu gibi 



28

Neoliberal Devlete ‘Üçüncü Sektör’ Aynasından Bakmak İşbirliğinden Taşeronluğa Neoliberal Dönemde...

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 11-76

teknokratik bir anlayışla hem teorik hem de pratik düzlemde ve hiç olmadığı 
kadar kapsamlı bir biçimde neoliberal çerçeveye oturtması ve gerek neoliberal 
politikaların ortaya çıkardığı kriz halini hafifletecek gerekse de piyasa 
rasyonalitesini tabana yayacak temel kurumsal aktörler olarak ‘üçüncü sektör’ 
örgütler özelinde olabildiğince ayrıcalıklı kılma çabasıdır. Bu yönelim, en çok 
da, dönemin anaakım ‘sivil toplum’ söylemindeki vurgu kaymasında kendisini 
açık eder. Sivil toplum açısından bu dönemle birlikte temel vurgunun, sivil 
toplum-demokrasi ilişkisinden ziyade, yukarıdaki kavramların da açık 
ettiği üzere, sivil toplum-(neoliberal) ekonomi ilişkisi yönünde kaymaya 
başladığı görülür. Hulme ve Edwards (1997), dönemin hâkim ‘sivil toplum’ 
söyleminin ‘neoliberal ekonomi’ ve ‘liberal demokrasi’ teorisine dayalı iki 
eksenli bir “yeni siyaset ajandası” etrafında şekillenmiş olduğunu söylese 
de, bu iki eksenin sivil toplum söylemi içerisindeki ağırlıklarının özellikle 
1990’lı yıllarla birlikte esaslı bir dönüşüme uğradığını; temel vurgunun, sivil 
toplumun ‘liberal demokrasi’ ile olan yakınlıklarından ziyade ‘neoliberal 
ekonomi’ ile olan bağlantılarına doğru kaymaya başladığını söylemek 
mümkündür. Böylelikle, bu döneme kadar ‘sivil toplum’ siyasi, ekonomik ve 
sosyal yaşamı istila ettiği ve böylelikle nüfusun büyük çoğunluğunu siyasi ve 
ekonomik alanlardan dışladığı öne sürülen ‘yozlaşmış’, ‘adaletsiz’ ve ‘eşitsiz’ 
otoriter ya da totaliter devletler karşısında demokratikleştirici bir ‘özgürlükler 
alanı’ olarak çoğunlukla devlet karşısında ‘negatif’ düzeyde tarif edilirken, 
Soğuk Savaş’ın bitişi, bu tür yönetimlerin odağı kabul edilen SSCB’nin 
ortadan kalkması ve dolayısıyla liberal kapitalist sistemin ‘zaferinin’ ilanıyla 
birlikte daha ‘pozitif’ düzeyde rol, kurum ve ilişkiler çerçevesinde yeniden 
tanımlanmıştır. 

Her şeyden önce bu yeni dönemde ‘sivil toplum’un, Soğuk Savaş’ın bitişi ile 
birlikte,  önceden olduğu gibi Batılı liberal kapitalist sisteme ya da ülkelere 
dışsal tehditlerin bertaraf edilmesiyle değil, neoliberal politikaların küresel 
çapta beraberinde getirdiği ve 1990’lı yıllarla birlikte iyiden iyiye ayyuka 
çıkmış olan sistem içi sorun ve tehditlerin çözülmesi göreviyle tanımlanmaya 
başladığı görülür. Burada sivil toplum ve demokrasi/demokratikleşme 
arasında kurulan bağa vurgu, her ne kadar söylemsel düzeyde belirli bir 
oranda varlığını sürdürse de bir tür ‘kenar süsü’ haline gelmiş; neoliberal 
politikaların ortaya çıkardığı ve yeni dönemde “devlet bürokrasisinin menzili 
dışında ve özel sektörün de çıkarları ötesinde” kalan refah, kalkınma ya da 
yoksulluk gibi meselelerde sivil toplumun üstleneceği roller daha bir ön 
plana çıkmaya başlamıştır (Morison, 2000: 105). Dahası, yeni-Tocquevilleci 
‘sosyal sermaye’ yaklaşımında olduğu gibi ‘sivil toplum’, yeni bir refah ve 
kalkınma vizyonunun temel taşıyıcısı olarak piyasaların gelişmesinin ve 
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kapitalist kalkınmanın zorunlu bir parçası olarak yeniden tanımlanmaktadır. 
Diğer taraftan, bu dönemle birlikte artık sivil toplumun, devlet ve piyasa 
dışında kalan her türlü toplumsal örgütlenmeyi değil, genel işlevi bu tür bir 
rol çerçevesinde çizilen örgütlerden mürekkep bir ‘üçüncü sektör’ şeklinde 
anlaşılmaya ve tanımlanmaya başladığı görülür (Chandhoke, 2007: 608). 
Daha önceleri küçük ölçekli refah sağlayıcılar olarak kabul edilen bu üçüncü 
sektör örgütler, ulusal ya da uluslararası hâkim aktörlerin nazarında “hizmet 
sağlama açısından devleti bilinçli olarak ikame edecek imtiyazlı kanallar” 
olarak hiç olmadığı kadar itibar görmeye ve neredeyse sivil toplumla bir 
ve aynı şey olarak anlaşılmaya başlamışlardır (Edward/Hulme, 1996: 2; 
Güzelsarı, 2003; Sinha, 2008: 275; Ayers, 2009: 15). Ve son olarak, bu yeni 
tanımlama dâhilinde sivil toplumla neredeyse eşitlenen bu ‘üçüncü sektör’ 
örgütlerin devletle (ve piyasayla) olan ilişkisi de, önceki dönemin altını 
çizdiği bir ‘karşıtlık’ üzerinden değil, yeni dönemin ‘(iyi) yönetişim’ jargonu 
doğrultusunda bunların ‘işbirliği’, ‘ortaklığı’ ya da ‘paydaşlığı’ gibi bir 
söylem ve pratik çerçevesinde şekillenmektedir. Howell’ın (2002) da ifade 
ettiği üzere, bu dönemle birlikte sivil topluma, Soğuk Savaş’ın güdümündeki 
“devlet ya da piyasa” ve “devlete karşı sivil toplum” dikotomileri yerine 
“uyumlu ve karşılıklı avantaja sahip olarak gösterilen devlet, piyasa ve sivil 
toplum üçlüsüne dayalı bir paradigma” doğrultusunda, kalkınma retoriği 
ve pratiğinin temel bir unsuru olarak yaklaşıldığı görülür (ayr.bkz,. Howell/
Pearce, 2001: 63-88; Seckinelgin, 2002: 363; Townsend vd., 2004: 871).

Dolayısıyla, söz konusu rol, kurum ve ilişki dâhilinde ‘sivil toplum’, dönemin 
yaygın retoriği çerçevesinde, Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte daha bir hızla 
küreselleşen ve dolayısıyla yapı, aktör ve problemleri itibarıyla giderek 
karmaşıklaşan bir dünyada, kamu ve özel sektörle birlikte söz konusu 
dönemin problemlerine çözüm sunacak esaslı bir kaynak olarak yeniden 
tanımlanmıştır. Nielsen’in (2008) isabetle vurguladığı üzere, yeni dönemin 
neoliberal devlet stratejilerinde ‘sivil toplum’ ve daha özelde ‘üçüncü sektör’ 
örgütler ve bu alandaki gönüllü emek ve uzmanlık, refah devletinin yaşadığı 
kriz ve bunun ortaya çıkardığı “yetersizlik ve işlev kayıplarını (dysfunctions) 
telafi etmek” üzere seferber edilecek “sömürülmemiş ve araçsal bir kaynak” 
olarak hiç olmadığı ölçüde kullanıma açılır. Dönemin diğer ‘demokratik-
özgürlükçü’ sivil toplum yaklaşımlarından farklılaşsa da bunlardan devşirdiği 
ideolojik desteği de arkasına alan bu yaklaşım, neoliberal devletin teknokratik 
ve pragmatik yönelimiyle doğru orantılı olarak refah devletinin krizini 
hafifletecek ve bu alanda devleti tamamlayacak ‘araçsal’ bir kategori olarak 
ele alınmakta ve dahası bu teknokratik ve pragmatik yaklaşıma cevap verecek 
türde örgütler talep etmektedir. ‘Kamusal çıkar’ anlayışıyla hareket etmelerine 
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karşın örgütsel olarak devletten ayrı, ‘özel’ olmalarına karşın kâr (ya da 
sınıfsal/mesleki çıkar) amacı gütmeyen ve dolayısıyla sözümona hiyerarşi ve 
ekonomik mantalite gibi diğer iki sektörün ‘olumsuz’ niteliklerini dışlarken 
aynı zamanda bunların kamu yararı ve girişimci ruh gibi olumlu niteliklerini 
kaynaştırabildiği farz edilen örgütlerden mürekkep bu ‘üçüncü sektör’, yeni 
dönemle birlikte “devlet idaresinin üstlenmediği ya da üstlenmek istemediği 
veyahut politik meşruiyet gerekçeleriyle devrettiği –özellikle kalkınma ve 
kamusal hizmet alanlarındaki- kamusal projeler” için biçilmiş kaftan haline 
gelmiştir (Hirsch, 2003).

1990’lı yıllarla birlikte ‘üçüncü sektör’ örgütler, çoğunlukla yerlerini aldıkları 
toplumsal hareketlerden onları farklılaştıran kurumsal ve profesyonel 
yapılarıyla, hem işlevsel hem de biçimsel düzeyde bu tür bir talebe yanıt 
verebilecek temel bir ‘sivil toplum’ formu olarak ön plana çıkarılmış, ulusal 
ve uluslararası kamusal ya da özel aktörlerce muazzam fonlarla teşvik edilmiş 
ve bu şekilde yeni dönemin neoliberal devlet stratejilerine daha kurumsal 
düzeyde eklemlenmiştir. Özellikle bunlara resmi yardımlardaki artışın bir 
sonucu olarak 1990’larda sayılarında muazzam düzeyde bir artış yaşanmış ve 
bazılarınca bu durum küresel düzeyde bir “örgütsel devrim” (associational 
revolution) olarak nitelenmiştir (Salamon, 2001).8 Diğer taraftan, yeni 
dönemin sivil toplumla bu ‘ortaklık’ jargonunun pek çok örgüt açısından 
oldukça cezbedici bulunduğunu da kaydetmek gerekir.  Örneğin 1980’lerde 
Dünya Bankası’nın yapısal uyarlama politikalarına ve bunların yoksullar 
üzerindeki olumsuz sonuçlarına karşı fazlasıyla eleştirel bir tutum benimseyen 
birçok örgüt, Banka’nın 1990’lı yıllarla birlikte aşırı piyasacı ve parasalcı 
politikalarının bazılarından vazgeçip yeniden yoksulluğu azaltma, sağlık, 
eğitim ve altyapı konularına yönelmeye başlaması ve dahası söz konusu 
alanlarda ‘katılımcı’, ‘aşağıdan yukarı’, ‘demokratik’ bir kalkınma jargonu 
çerçevesinde bu tip örgütlerle daha yakın bir işbirliğine girme çabalarıyla 
birlikte, bu eleştirel tutumlarını hafifletmeye başlamışlardır (Williams/Young, 
1994). Dahası, gerek Üçüncü Yol hükümetler gerekse de Dünya Bankası 
gibi kalkınma donörlerinin bu yeni jargonu, kalkınmanın daha fazla ‘tabana’ 
dayanması gerekliliğine ilişkin bu tip örgütlerin uzun zamandır dile getirdikleri 
talepleriyle de büyük oranda örtüşmüş ve bu da söz konusu örgütlerin bunlarla 
daha yakın bir ilişki içerisinde faaliyet yürütmesinin önünü açmıştır (Jenkins, 
2001). 

NEOLİBERAL DÖNEMDE ‘ÜÇÜNCÜ SEKTÖR’: 
‘BAĞIMSIZ SEKTÖR’ MÜ ‘GÖLGE DEVLET’ Mİ?
Yeni dönemde devlet ve devletlerarası kuruluşların üçüncü sektör örgütlerle 
işbirliği ve ‘ortaklık’ çabaları ve tarihte görülmedik ölçüde bunları fonlamaya 
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yönelmesi, en çok da ‘üçüncü sektör’ örgütlerin sayısındaki bu ‘patlamayı’ 
devletin neoliberal ‘geri çekilişinin’ doğrudan bir sonucu ve dolayısıyla teorik 
düzeyde devlet-üçüncü sektör ilişkisini ‘sıfır toplamlı’ bir ilişki olarak görmeye 
alışkın kesimlerin tezlerini sorunlu hale getirmiştir. Örneğin bu perspektifin 
en baskın destekçisi olan yeni-muhafazakar ve neoliberal görüş, ‘devlet 
müdahalesi’ ile üçüncü sektör örgütlerin tanımlayıcı unsuru olan ‘gönüllü 
faaliyet’ arasında ters yönlü bir ilişki varsayarak, aşırı devlet müdahalesinin 
yalnızca piyasaların değil aynı zamanda sivil toplum içerisindeki -kâr 
amacı gütmeyen örgütler ya da gönüllüler gibi- ‘girişimcilerin’ de önünü 
kestiğini ve diğer pek çok şeyin yanında ‘hayırseverlik’ ve ‘gönüllülük’ gibi 
kavramları da baltaladığını iddia eder. Bu görüşe göre, günümüzde olduğu 
gibi devletin sosyal refah müdahaleciliğinin ortadan kaldırılması, yalnızca 
pek çok problemi etkin olarak çözebilme kapasitesine sahip ve daha ‘adaletli’ 
olan piyasalara alan açmayacak, aynı zamanda piyasaların ‘arızi’ başarısızlık 
durumlarının giderilmesinde ‘gönüllü’ ya da ‘kâr amacı gütmeyen’ üçüncü 
sektör örgütleri de teşvik ederek devlet müdahaleciliğine bağımlı toplum 
kesimlerinin yaşamlarını tahrip etmek şöyle dursun bilakis iyileştirecektir. 
Buna göre, ‘merhamet’, ‘fedakârlık’, ‘ahlakîlik’ gibi ekonomi dışı değerlerin 
önü ancak devletin bu ‘el çekmesi’ ile açılabilir ve söz konusu değerler 
aslında bu ‘el çekmenin’ sosyal olarak güçlendirici ödülleridirler (Gilmore, 
2007: 45). Yurttaşları pasifliğe iten sosyal devlet müdahaleciliğinin geri plana 
çekilmesiyle hem ‘aktif yurttaşlığın’ hem de özel gönüllü faaliyet dürtüsünün 
gelişeceği ve aynı zamanda halkın bağışlarıyla destekleyeceği gönüllü 
hizmetleri seçmesinin de önünün açılacağı iddia edilir (Eakin, 2001: 2). 

Söz konusu sürece eleştirel yaklaşanların bir kısmının da, yeni dönemin 
devlet-üçüncü sektör ilişkisi açısından benzer bir ‘sıfır toplamlı’ yaklaşımdan 
hareket ettiği görülür. Örneğin, Nikel ve Eikenberry’e göre, neoliberalizmin 
vazettiği piyasa miti, “tek sorumluluğunu piyasalar olarak gören ve diğer bütün 
sorumlulukları kişisel olarak niteleyen, böylelikle de bireysel zenginliğin 
gönüllü ve keyfi yeniden dağıtımını soysal refahı gerçekleştirmenin tek 
yolu olarak bırakan bir ‘gönüllü devlet’in ortaya çıkmasına” yol açmıştır. 
Bu yorumculara göre, söz konusu ‘gönüllü devletin’ karşılıklı olarak 
birbirini pekiştiren iki bileşeni söz konusudur. İlk olarak ‘gönüllü devlet’, 
zenginlik ve yoksulluğun oluşum koşullarını yaratır ve ardından yoksullara 
hangi durumlarda yardım yapılacağı kararını zenginlere bırakır. Bu şekilde 
yoksullara yardım bir ‘hayırseverlik’ işi olarak düşünülür ve bu ihtiyacı yaratan 
koşullarla rabıtası koparılır. ‘Gönüllü devlet’in diğer bir unsuru da “üzerinde 
hiçbir kontrolün olmadığı bir sosyal sistem” dâhilindeki “bireysel sorumluluk” 
nosyonudur. Burada yalnızca devletin sorumluluğu bir gönüllü eylem meselesi 
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olarak yeni bir çerçeveye oturtulmamıştır; aynı zamanda, söz konusu sistemde 
yoksullara empoze edilen gayr-i insanî koşullar onların gönüllü tercihlerinden 
kaynaklı gibi gösterilerek daha yerleşik kılınmıştır. 1980’lerden beri neoliberal 
muhafazakârların, tıpkı 19. yüzyıl Sosyal Darwinistleri gibi, yoksulluğun 
koşullarını bizzat yoksullara ve onları “sosyal yardım bağımlılılarına” 
dönüştüren yanlış devlet müdahalelerine bağlayan refah karşıtı çabaları bu 
anlayışın en tipik göstergesidir. Bu şekilde devlet yalnızca insani gelişimin 
şartlarını oluşturmaya ilişkin geleneksel sorumluluğundan bütünüyle 
“kurtarılmakla” kalmamış, aynı zamanda bütünüyle sosyal sorumlulukları 
bireyselleştirmiş ve keyfi bir hale sokmuştur.  Devletin bu “sorumluluktan 
kaçışı”, gönüllü bir temelde çalışan ve yaygın hükümet kesintileri karşısında 
bütün kolektif problem türlerinin çözülmesinin “sihirli formülü” (magic 
bullet) olarak görülen devlet dışı aktörlerin faaliyetlerini de haliyle zorunlu 
hale getirmiştir (Nikel/Eikenberry, 2007: 536-537).

Yukarıda zikredilen “hiçbir kontrolün olmadığı bir sosyal sistem”, “sosyal 
sorumluluğun bireyselleştirilmesi” ya da “bütünüyle ihtiyari hale gelmesi” 
gibi ifadeler, her ne kadar bu kez eleştirel bir ton taşısa da aslında neoliberal 
yaklaşım açısından kulağa hoş gelecek ifadelerdir. Öyle ki, her iki yaklaşım 
için de günümüzde devletin söz konusu alanlardan çekilmesi devlet açısından 
neredeyse ihtiyari bir durum olmak bir yana bir tür vakum etkisiyle yerini 
‘üçüncü sektör’ örgütlerin doldurduğu bir boşluk yaratmış gibidir. Her ne 
kadar neoliberal dönemde devletin, refah devletinden kalma sorumluluklarının 
büyük bir kısmını piyasaya açtığı, bir kısmını ‘sosyal sorumluluk projeleri’ 
adı altında şirketlere ya da ‘hayırseverlik’ adı altında çeşitli vakıf ve üçüncü 
sektör örgütlere devrettiği doğru olmakla birlikte, Gilmore’un da işaret ettiği 
gibi, devletin bu alanlardan tümüyle “el çekmesi” (abandonment) bugünden 
yarına gerçekleşebilecek basit bir süreç olmak şöyle dursun, aksine “eski 
kuruluşların yerini alan, onları takviye eden ya da hatta ikiye katlayan yeni 
kurum ve yapılar üreten” uzun soluklu ve karmaşık bir süreçtir: 

Bu karmaşıklığa pek çok faktör katkıda bulunur. Bunlardan biri, 
büyük ölçekli kamu bürokrasisinin sahip olduğu girişkenlik ve 
durağanlık bileşimi yüzünden, tümüyle parçalanmasının zor 
olmasıyken; bir diğeri, belirli türde toplumsal yararların aniden 
ve bütünüyle askıya alınmasının, isyanları ve nihayetinde kontrol 
edilebilir olsa da siyasi bir maliyet ortaya çıkaran diğer tepkileri 
provoke etmesidir. İşte gönüllü örgütlerin mevcut ekonomi 
politiğe girdiği yer tam da burasıdır (Gilmore, 2007: 45). 
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Dolayısıyla neoliberal devlet, özellikle refah hizmetlerine ilişkin birtakım 
sorumluluklarını ‘paylaşmaktan’ hoşnut olsa da, yukarıda sayılan gerekçelerle 
tümüyle kontrolü elinden bırakmak istemez. Kaldı ki 1990’lı yıllarla birlikte 
neoliberalizmin ‘yönetişim’ adı altında yeniden yapılanma çabaları belirli 
işlevler dışında devletin tümüyle sahneden çekilmesine dönük önceki 
dönem politikaların mevcut ve olası ‘risklerine’ bir yanıt niteliğindedir. 
Bununla birlikte, yeni dönemin ‘yönetişim’ yaklaşımı, 1980’lerin ‘budama’ 
neoliberalizminin aksine, yalnızca söz konusu hizmetlerin basitçe devletten 
sivil topluma aktarımını esas almadığı gibi, bunu teşvik etmek adına devletin 
ya da devletlerarası kuruluşların bu tür örgütlere tarihte görülmediği oranda 
kaynak aktarımıyla da sınırlanamaz. Daha ziyade, özel sektör ve devletle 
‘ortaklık’ ya da ‘işbirliği’ adları altında ve çoğunlukla da çeşitli proje ve 
kontratlar yoluyla, onların ‘doğrudan’ ya da ‘belirli bir mesafeden’ en iyi 
ihtimalle kontrolünü en kötü ihtimalle dönüştürülmesini de içerir. 

Dolayısıyla, yeni dönemde devlet ve sivil toplum ilişkisinin, özellikle refah 
ve kalkınma alanlarında “devletin sorumluluklarının bir kısmını hafifleten ya 
da büsbütün onun yerini alan işleri üstlenmelerini teşvik etmek”  anlamında 
daha ‘dolaylı’ olduğu iddia edilse de (Nielsen, 2008), gerçekte söz konusu 
‘teşvik’ sanıldığından daha doğrudan, yönlendirici ve hatta baskıcıdır. 
Devletin neoliberal geri çekilişi, devlet dışı örgütlerin doldurduğu refaha 
ilişkin hizmetlerde geniş boşluklar yaratarak sivil toplumun faaliyet alanını 
genişletse de bu durum devletin rolünü azaltmamış; aksine doğrudan devlet 
müdahalesinin neoliberal dönemde yerini alan hukuki, mali ve parasal 
düzenlemeler yoluyla sivil toplumun devlet tarafından düzenlenmesinin 
derece ve kapsamını artırmış ve beklenti ne derece ‘kamusal’ ise o oranda sıkı 
biçimde belirlenen kanallara hapsetmiştir. Bu doğrultuda devlet, Clarke’ın 
(2008) ifadesiyle, giderek politikalarını bu tür örgütleri “yetkilendirerek”, 
“vazifelendirerek”, “taşeronlaştırarak” piyasa koşullarına uygun (at arm’s 
lenght) biçimde yerine getirmeye zorlamıştır. Yeni dönemin ‘yönetişim’ 
anlayışının en önemli ayaklarından biri olarak ‘yeni kamu işletmeciliği’ 
pratikleri, ileride daha ayrıntılı değineceğimiz gibi, bir yandan refah 
sorumluluklarından kurtulma fakat aynı zamanda da süreci kontrol altında 
tutma ve yönlendirme açısından bu süreçte çok kritik bir noktada durur. Söz 
konusu ‘yönetişim’ jargonu, devletin sivil toplumla olan ilişkisini, çoğunlukla 
piyasadan mülhem ‘işbirliği’, ‘müzakere’, ‘mübadele’ ya da ‘ortaklık’ gibi 
adlar altında maskelemeye çalışsa da bu ilişki çoğunlukla yeni dönemin devlet 
idaresini istila etmiş ve bu yeni düzenleme formlarının en kestirme ifadesi olan 
‘yeni kamu işletmeciliği’ çerçevesinde gerçekleştirildiği oranda -en az piyasa 
kadar- katılımcı/müzakereci olmaktan çok teknik; ‘aşağıdan yukarı’ ya da 
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demokratik olmaktan çok ‘yukarıdan aşağı’ bir görünüm almıştır. Dolayısıyla 
söz konusu dönemde sivil toplumun yalnızca bir ‘özelleştirme’ sürecinin değil 
aynı zamanda diyalektik bir “devletleşme”, “idari ve düzenleyici bir kompleks 
yapının parçası” haline gelme (Hirsch, 2003) ya da Craig ve Porter’ın (2006) 
ifadesiyle, “idarileş(tiril)me” (governmentalizing) sürecinin de konusu 
olduğunu söylemek mümkündür.

Yeni dönemin devlet-üçüncü sektör ilişkisine dair ilk yaklaşımın bir hayli 
uzağında olduğu görülen bu tespite göre, ‘üçüncü sektör’ özelinde sivil 
toplumun günümüzdeki bu nicel gelişimi bırakın devletin çeşitli refah 
hizmetlerinden el çekmesinin kendiliğinden bir sonucu olmayı bizzat onun 
yönlendirdiği ve hatta kontrolü altındaki bir süreçtir. Dolayısıyla yalnızca 
geleneksel devlet hizmetlerini üstüne alması açısından değil, bizzat devletin 
yönlendirme ve kontrolü altında olması açısından da bir “devletleşme” ya 
da “idarileşme” sürecinin konusu olmuşlardır. Söz konusu tespit, daha en 
başından itibaren yalnızca muhalif düşünürlerin değil, sivil toplumu devletle 
sözde karşıtlığı üzerinden ele almaya alışkın liberal yorumcuların da dikkatini 
çekmiş; “vekaleten yönetim” (government by proxy) (Kettl, 1988), “gölge 
devlet” (shadow state)  (Wolch, 1990), “acente devlet” (franchise state)  (Wood, 
1997) ya da “üçüncü taraf yönetimi” (third-party government) (Salamon, 2001) 
gibi çeşitli isimler altında işlenmiştir. Uzun zamandır pek çok araştırma, bu 
tür örgütlerin sonuç ve maliyet odaklı ‘yeni kamu işletmeciliği’ çerçevesinde 
verilen fon ve sözleşmelere giderek bağımlı hale gelmesi ve bunun yol açtığı 
idari gözetim ve düzenleyici kontrolün, devlet otoritesini pekiştirebileceği ve 
gündelik aktivitelere devlet nüfuzunda bir artışa yol açabileceği noktasında 
uyarılarda bulunmuşlardır (Fyfe/Milligan, 2003: 405). Örneğin, Wolch (1990: 
201), daha önce kamu sektörünün omuzladığı kolektif hizmet sorumluluklarını 
üstlenen ve geleneksel demokratik siyasetin dışında yönetilen fakat “hem 
formel hem de informel yollarla devlet tarafından kontrol edilen” üçüncü 
sektör örgütlerden mürekkep bir “gölge devlet” aygıtının gelişmesi karşısında 
ilk uyarı yapanlardan biridir.9 Wolch’a göre yeni dönemin bu “gölge devlet” 
aygıtı iki temel nedenle “derin tehlikelere” gebedir: Bir yandan refah alanını 
bu tür örgütlerin doldurmaya başlaması, temel refah hakları alanında ciddi 
bir erozyona yol açar. Diğer taraftan ve daha da önemlisi, bunun ‘ortaklık’ 
modelleri yoluyla devletin artan gözetim ve denetimi altında yapılmaya 
başlaması, bu tür örgütleri sosyal yaşamda devlet kontrolünün artırılmasında 
bir araç haline getirir (Wolch, 1990: 217). 

Üçüncü sektör örgütler açısından bunun bir diğer anlamı da “gölge devlet 
paradoksu” denen şeydir (Brown, 1997: 116). En basit anlamıyla bu paradoks, 
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söz konusu örgütlerin ancak devletle daha yakın çalışırlarsa refah hizmetlerini 
yerine getirebilecekleri, sivil toplum ‘içerisinde’ ya da devletin ‘karşısında’ 
yer almaları durumunda bunları sağlayamayacakları anlamına gelir. Dahası bu 
durum, ‘küçük ortak’ olan üçüncü sektör örgütler açısından, yukarıdan aşağı 
dayatılandan farklı bir gündeme ve çalışma tarzına izin vermez. Özellikle 
resmi düzeyde ‘üçüncü sektör’ içerisinde yer alan ve daha büyük örgütlerle 
işbirliği içerisinde, dolayısıyla da “gölge devletin gölgesinde” çalışmak 
durumunda kalan ve “sıkı fonlama kurallarına ve yapısal sınırlamalara” en alt 
düzeyde tabi “taban örgütlenmeleri” (grassroots organizations) için bu durum 
çok daha barizdir (Gilmore, 2007: 47). Salamon (1999: 20–21) gibi kimi 
yorumcular bu paradoksun bir yanında durarak devletle işbirliği içerisinde 
çalışmaya dair bu “modern realitenin” kabul edilmesi gerektiğini iddia ederken, 
Wolch gibiler bu tür örgütlerin “ortaklık modelleri yoluyla merkeze taşınması 
yerine hâkim kurumlardan, güçlü gruplardan ve ayrıcalıklı alanlardan uzak, 
ademimerkezi bir hale getirilmesi” ve daha çok bir “muhalefet sahası” olarak 
faaliyet göstermesi gerektiği inancıyla karşı tarafta yer almayı tercih ederler 
(Wolch, 1999: 26). Benzer şekilde, Chambers ve Kopstein’e göre de yetki ve 
hizmet üretiminin üçüncü sektöre devri (devolution-outsourcing) ve yurttaş 
“katılımı” gibi sivil toplumun devletle ortaklığına vurgu yapan bu yaklaşım 
ve politikalar “özelleşme”, “hesap verebilirlik kaybı”, “adam sendecilik” 
gibi tehlikeler yanında ve ötesinde sivil toplum ve devlet arasındaki sınırları 
komplike hale getiren ve sivil toplumun “devleti denetleme rolünü” tehlikeye 
düşüren çok temel bir sorunla bizi karşı karşıya bırakır (Chambers/Kopstein, 
2006: 375).

NEOLİBERAL DÖNEMDE DEVLET-‘ÜÇÜNCÜ SEKTÖR’ İLİŞKİSİ: 
İŞBİRLİĞİNDEN TAŞERONLUĞA
Her ne kadar söz konusu ‘gölge devlet’ yaklaşımı, devlet-üçüncü sektör 
ilişkisinin, birinin faaliyetindeki artışın diğerinkinde azalmayla sonuçlanacağına 
dayalı sıfır toplamlı bir ilişki olmadığını bize göstermesi açısından önemli bir 
izahat sunsa da bu yaklaşımın da temel handikabı, neoliberal dönemde devletin 
üçüncü sektör örgütlerle bu ‘işbirliği’ ve  ‘ortaklığını’ kabul edilmesi gereken 
bir ‘realite’ ya da uzak durulması gereken bir ‘tehlike’ olarak değerlendirsin, 
‘yeni’ ya da ‘modern’ bir olgu olarak görmesidir. Kuşkusuz ki, bu yeni dönemin 
söz konusu ilişki açısından getirdiği ve aşağıda değineceğimiz çeşitli yenilikleri 
olmakla beraber, devletin yönlendiriciliğinde devlet-üçüncü sektör ‘işbirliği’ 
hiçbir biçimde ‘yeni’ bir olgu değildir. Devlet-üçüncü sektör etkileşiminin 
farklı formlarına dair ampirik analizler, söz konusu ilişkinin sanıldığının 
aksine daha en başından itibaren karşılıklı bağımlılığa ve işbirliğine dayalı ve 
dolayısıyla bu iki sektör arasındaki ‘işbirliğinin’, çoğu (neo-)liberalin iddia 
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ettiği ‘rekabet’ ya da ‘dışlama’ (crowding-out) ilişkisinden daha öncelikli 
olduğunu gösterir.10 Özellikle bu işbirliğinin ağırlıklı bir yere sahip olduğu 
sosyal politika alanında kamusal ve özel sosyal hizmet arasındaki denge 
zamanla değişse de, bu işbirliğine dayalı ilişki tarzı geçmişten günümüze 
kadar sürmüş ve bu faaliyet karması değişmeden günümüze kadar devam 
etmiştir. Devletlerin 19. yüzyıldan beri özel olarak işletilen hayır kurumlarına 
kaynak sağladıkları gerçeği bir yana (Valverde, 1995: 37; Gilmore, 2007: 45; 
Alexander vd., 1999), başta sosyal yardım işlevi olmak üzere devletin her 
anlamda menzilinin genişlediği Keynesçi Refah Devleti modelinde bile bu tür 
örgütlerin, bırakın ortadan kaybolmak, daha önce olmadığı kadar gelişmesinin 
nedeni işte bu bağımlılık ve işbirliği olmuştur. Diğer taraftan, günümüzde 
de üçüncü sektöre artan vurgunun ve sektörün artan görünürlüğünün, neo-
muhafazakar ya da neo-liberal düşünürlerin iddia ettiği gibi refah devleti 
pratiklerinin geri çekilmesiyle ortaya çıktığı iddia edilen gönüllü faaliyet 
dürtüsünün ya da insani bir arzunun beraberinde getirdiği “kendiliğinden 
sosyalleşmenin” (Fukuyama, 2005) sonucu olarak değil, bizzat devletin bilinçli 
destek ve politikalarından kaynaklandığının altı çizilmelidir. Dolayısıyla, 
neoliberal dönemde devlet ve devletlerarası kuruluşların “ekonomik 
gelişmenin sosyal ve kültürel temellerini ön plana çıkaran” ve bu doğrultuda 
“grup dayanışmasını ekonomi ya da refah hedefleriyle birleştirmeye çalışan” 
politikalarını, özellikle söz konusu sorun alanları açısından “sosyal sermaye 
stoğu” olarak gördükleri üçüncü sektör örgütlere basitçe bir bel bağlama ve 
bu şekilde söz konusu örgütleri yüceltme şeklinde düşünmek doğru olmaz 
(Mayer/Rankin, 2002: 806). Her ne kadar romantik bir biçimde bu örgütler 
“kendiliğinden ortaya çıkan iyi niyet membaları” olarak sunulsa da, büyük 
oranda kendi çekildikleri refah/kalkınma/sosyal yardım alanlarını doldurmak 
üzere bizzat devletler tarafından fonlanmış ve teşvik edilmişlerdir (Mcdonald/
Marston, 2001: 7).11

Dolayısıyla, devletin gerek tanıma ve yetkilendirme yoluyla verdiği statü 
sayesinde gerekse de doğrudan gözetim ve kontrolü altında bu tür örgütlerin 
‘devlet benzeri’ bir nitelik kazanması, her ne kadar liberal bir bakış açısıyla 
en hafifinden bir ‘çelişki’ gibi görünse de, örneğin Gramsci’nin sivil 
toplum anlayışı açısından böyle bir çelişkiden söz etmek mümkün değildir. 
Gramsci’ye göre, ‘bütünsel’ (integral) ve ‘genişletilmiş’ (expanded) devletin 
bir parçası olarak sivil toplum alanındaki özel inisiyatifler, belirli bir zor ve rıza 
dengesi çerçevesinde, devlet aygıtının oluşumuna ve sürdürülmesine katkıda 
bulunurlar. Bu anlamda toplumsal eşitsizlik ve sınıf hâkimiyeti koşulları altında 
‘sivil toplum’, bir sınıfın yaşam tarzını ve toplumsal hedeflerini genelleştirdiği 
yer olarak görülür. Bu genelleştirme ya da ‘hegemonya’ işlevi sayesindedir ki, 
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toplumsal aktörlerin ortak gerçeklik olarak görmesi gereken şeyler ve özel ve 
kamusal arasındaki sınır çizgileri ortaya çıkar (Demirovic, 1996). Dolayısıyla 
devlet ve sivil toplum, liberallerin yaptığı gibi bu iki zatıyeti ‘şeyleştirerek’ 
ve bu ikisi arasındaki ayrımı ‘organik’ bir ayrım şeklinde ortaya koyarak 
değil, hegemonik mücadele doğrultusunda ortaya çıkan ‘ortak gerçekliğin’ 
ve ‘özel-kamusal arasındaki sınır çizgilerinin’ her defasında ‘metodolojik’ 
düzeyde yeniden tespitiyle anlaşılabilir. Kamat’a göre (2004), “basmakalıp 
bir şekilde sivil toplumun parçası” ya da “kamusal çıkarın (yeni) temsilcisi” 
olarak kabul edilen üçüncü sektör örgütler, özel olanla kamusal olanın ya da 
bireysel olanla kolektif olanın ve bunlar arasındaki ilişkinin “kamusal olanın 
özelleştirilmesi” çerçevesinde yeniden tanımlandığı ya da yeni bir ayrıma 
tutulduğu günümüzde, “sivil toplumu yeniden şekillendirmenin bir unsuru 
olduğu kadar, devlet kurumları ve devlet süreçlerinin yeniden yaratımının 
da unsurları” olarak düşünülebilirler. Sivil toplumu bu şekilde daha geniş 
bir perspektiften ele almak yeni dönemde devletle çok çeşitli angajmanlar 
içerisine giren ve devlet, piyasalar ve sivil toplum arasında daha gri bir 
alanda hareket eden söz konusu örgütlere ‘genişletilmiş devlet aygıtları’ 
olarak yaklaşılmasını mümkün kılar. Benzer doğrultuda, örneğin Hirsh (2003) 
bunları “devletin yeni giysileri”;  Nielsen (2008) ise “devletin protezleri” 
olarak adlandırmayı tercih etmişlerdir.

Ancak, devlet-üçüncü sektör ilişkisi açısından bu tür bir tarihsel sürekliliğin 
altının çizilmesi tek başına yeterli değildir. Neoliberal dönemde söz konusu 
ilişkinin geçirdiği dönüşümler ve dolayısıyla tarihsel kopuşlar da göz önünde 
bulundurulmadan kuşkusuz ki bu tespit eksik kalır. Dolayısıyla söz konusu 
ilişki ve etkileşim açısından Keynesçi ve neoliberal dönem karşılaştırması 
yalnızca tarihsel süreklilikleri göstermesi açısından değil, kopuşları görmek 
için de büyük bir önem taşır.

Keynesçi Dönemde ‘Üçüncü Sektör’: Hayırseverlikten Sektörel İşbirliğine
Genel olarak refah devletinin ortaya çıkışıyla birlikte toplumda devletin 
rolü genişlerken kâr amacı gütmeyen gönüllü örgütlerin hiç olmadığı kadar 
önemsizleştiği, işlevlerinin devletin genişleyen menziliyle birlikte yerinden 
edildiği varsayılır (Fukuyama, 2005: 278). Ancak, Keynesçi dönemde 
kamusal politikaların belirlenmesinde başta sendikalar olmak üzere sivil 
toplumun rolü ve refah devletinin üçayaklı korporatist yapısı (devlet-sermaye-
işçi sınıfı) sıkça değinilen bir olgu olmakla birlikte, söz konusu dönemde 
refah devleti hizmetlerinin görülmesinde üçüncü sektör örgütlerin oynadığı 
ağırlıklı rol daha az bilinen ve değinilen bir husus olmuştur. Refah devleti 
döneminde vurgu büyük ölçüde devlet kapasitesi inşası üzerine olduğundan, 
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bu tür hizmetleri gören sivil toplum aktörlerinin ağırlığı ve yeri her ne kadar 
göz ardı edilmiş ya da Hall’ın (1997: 47) tabiriyle “görünmez” kalmış olsa 
da sanıldığından çok daha fazladır. Yaygın olarak iddia edilenin aksine 
Keynesçi dönem, refah hizmetlerinin görülmesinde ‘hayırsever’ örgütlerin 
rolünü yerinden etmemiş; aksine örgüt ve pratikleri itibarıyla toplum merkezli 
kamusal hizmet sağlayıcılar olmaları yönünde onları paternalist hayırsever 
köklerinden koparmış ve söz konusu refah sisteminin içerisine dâhil ederek 
hiç olmadığı ölçüde kurumsallaştırmıştır. Böylelikle genişlemiş idari bir 
devletin gelişmesiyle boyut ve ölçeği itibarıyla geri çekilmek ya da küçülmek 
bir yana, geçmişe nazaran söz konusu dönemde üçüncü sektörün benzersiz 
bir gelişme yaşadığı görülür (Evans vd., 2005: 74-75). Bu doğrultuda söz 
konusu dönemde hem devletin hem de üçüncü sektörün birbirine bağlı 
olarak ‘simbiotik’ ve ‘dinamik’ bir ilişki çerçevesinde bir arada geliştikleri 
iddia edilmiştir (Salamon, 1995: 2; Scott, 2003: 14). Öyle ki bu yapının 
bazılarınca devlet ve üçüncü/gönüllü sektörün işbirliğine dayalı bir “karma 
sosyal ekonomi” olarak da adlandırıldığı görülür (Valverde, 1995). Bu 
karma sosyal ekonomide sosyal yardım sunumu devlet tekelinde değil, yine 
kamu sektörünün finansal desteğiyle fakat devlet ve özel olarak işletilen ve 
yönetilen inisiyatiflerin bir kombinasyonu yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
‘simbiotik’ ilişkide üçüncü sektör kuruluşların sosyal yardım işlevi sanıldığı 
gibi en azından finansal olarak ‘özel’ değil, ağırlıklı olarak devlet fonlarına 
ve düzenlemesine tabidir (Salamon, 1997). Benzer şekilde pek çok kamusal 
sosyal yardım programı, “soysal yardım politikasının icrasına yardımda” ya 
da “siyasi eksikliklerin telafisinde” özel ya da hükümet dışı kuruluşlara bel 
bağlamışlardır (Valverde, 1995: 106). 

Bununla birlikte özellikle sosyal hizmet alanındaki bu ilişki biçimi hiçbir 
zaman iki sektörün birbirini ikame etmesi biçiminde değil, daha ziyade birbirini 
‘tamamladığı’ bir tarzda yürütülmüştür.  Bu anlamda Keynesçi dönemin 
üçüncü sektör sosyal hizmet sunumu, devletin söz konusu alandaki merkezi 
konumuyla yer değiştiren değil, halkın partiküler ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde hizmet sunumunu ‘derinleştiren’ ve dolayısıyla devletçe karşılanan tek 
tip hizmetleri tamamlayan bir ‘ilave’ olarak görülmüştür. Başka bir deyişle 
bu dönemde kâr amacı gütmeyen, gönüllü örgütlerin rolü devletin sağladığı 
kamusal hizmetlerin yerini almak ya da bunları yerinden etmek değil sistem 
içi boşlukları doldurarak Keynesçi refah devleti önlemlerini ‘tamamlamaktır’ 
(Evans vd., 2005: 76). Bu sektör kolektif hizmetlerin öncelikli sağlayıcısı 
olma kapasitesi açısından tabiatı gereği sınırlı olarak kabul edilmiş; devlet, 
adil bir temelde bütün toplumsal kesimlere tek tip hizmetler sağlarken, üçüncü 
sektör kuruluşlar farklı toplum kesimlerinin spesifik ihtiyaçları çerçevesinde 
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“bireyselleştirilmiş” hizmetler sağlamaya çalışmışlardır. Bununla birlikte bu 
kuruluşlar yalnızca toplumsal ‘hastalıkların’ önlenmesine odaklı hizmetler 
vermekle kalmamışlar, göreli bir toplumsal uzlaşma ve uyum politikası 
çerçevesinde meşruiyet kazanmaya çalışan böyle bir sistem dahilinde, marjinal 
toplum unsurlarının içerilmesi ve klasik tabiriyle ‘sessizlere ses verilmesi’ 
doğrultusunda hak savunusu faaliyetleri de üstlenebilmişlerdir. Tüm bunlar 
bir araya getirildiğinde üçüncü sektör örgütlerin Keynesçi dönem açısından 
en ayırt edici niteliklerinin, refah sistemi içerisindeki önceki dönemlerin 
‘hayırseverliğini’ aşan rolleri ve Keynesçi refah devleti yapısına olan bu 
‘tamamlayıcı’ destekleri olduğunu söylemek mümkündür (Evans vd., 2005: 
75).12 

Bu doğrultuda, Salamon’un (1997) da işaret ettiği gibi, söz konusu dönemde, 
pek çok sağlık ve sosyal hizmet işi, hükümet kontrat ve programları yoluyla bu 
tür kuruluşlara yaptırılmış ve özellikle refah devleti modelinin zirvede olduğu 
dönemlerde bu durum, üçüncü sektör örgüt gelirlerinin temel kaynağı olarak 
hükümet fonlarının özel hayırsever kuruluşlardan elde edilen fonları büyük 
ölçüde aşmasıyla sonuçlanmıştır. Ancak devletin üçüncü sektöre yönelik bu 
fonlama rejimi, günümüzle karşılaştırıldığında çok ciddi farklılıklar taşır. 
“Çekirdek”, “blok” ya da “ana” fon olarak adlandırılan dönemin fonlama 
rejiminin üç temel niteliğinden söz etmek mümkündür: Uzun vadeli ve 
istikrarlı (çoğunluğu) yıllık devlet hibelerine dayanması; yapılan hizmetlere 
dönük masrafların yanı sıra bunların gerçekleştirilmesi için gerekli temel 
idari ve örgütsel masrafları da karşılaması ve çok daha önemlisi yapılan 
harcamalar açısından örgütlerin daha serbest hareket etmesine imkân veren 
daha ‘esnek’ bir yapıya sahip olması (Gibson vd., 2007). Özellikle fonların 
uzun vadeli ve istikrarlı oluşu başta olmak üzere bunların ilk ikisi, ‘üçüncü 
sektör’ örgütlerin ‘hayatta/ayakta kalma’ endişesi duymadan toplumsal açıdan 
daha yerleşik kurumlar inşa etmesini mümkün kılarken; sonuncusu, belirli 
bir parasal bağımlılık ilişkisi olmasına karşın örgütler açısından devletten 
daha özerk hareket edebilmelerini mümkün kılmıştır. Devletle üçüncü 
sektör arasında, formel olmaktan çok ‘enformel güven ilişkilerine’ dayalı, 
‘bürokratik’ olmaktan çok ‘adokratik’ olan bu fonlama rejimi ve bunun 
beraberinde getirdiği ‘göreli özerklik’, yalnızca hizmetlerin yürütülmesinde 
değil aynı örgütlerin hak savunusu (advocacy) faaliyeti yürütmesi açısından 
da onlara bağımsız bir hareket alanı sağlamıştır (Evans vd., 2005: 86). Daha 
önce sözünü ettiğimiz ‘tamamlayıcılık’ ilişkisiyle beraber düşünüldüğünde 
bu, günümüzdeki yönetişim yaklaşımının dilinden düşürmediği söz konusu 
örgütlerle devlet arasındaki ‘işbirliği’ ya da ‘ortaklık’ jargonunun gerçekte bu 
döneme daha uygun düştüğü anlamına gelir.
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Neoliberal Dönemde Devlet-‘Üçüncü Sektör’ İlişkisi:
İşbirliğinden Taşeronluğa
Neoliberalizmi geçmiş yönet(iş)im biçimlerinden farklı kılan belki de en temel 
nitelik piyasayı ve piyasa mekanizmalarını siyasetin ve toplumsal yaşamın 
merkezine oturtmuş olmasıdır. Otuz yıllık neoliberal politikaların ya da 
günümüzün “yeni ekonomi politiğinin” temel esasını, neredeyse hayatın her 
alanında piyasa prensiplerine dayalı yeni bir yönetişim biçiminin kurulması 
oluşturur (Haque, 2002: 107). Bu temel neoliberal yönetişim biçiminin 
teorik boyutu, piyasa modelinin ya da benzer rekabetçi modellerin toplumda 
daha etkin kaynak dağılımına yol açacağı ve etkinliği ölçmenin en doğru 
yolunun da parasal kriterlerden geçtiğine ilişkin neoliberal varsayımlardır 
(Pierre/Peters, 2000: 19; Bell/Hindmoor, 2009: 115). Bu yaklaşıma göre, 
devletin tekelci, bürokratik ve verimsiz yapısına karşın ‘dinamik’, ‘çoğulcu’, 
‘yenilikçi’ ve ‘esnek’ yapısıyla piyasalar hem tüketici hem de üreticilerin 
tercih ve çıkarlarına en uygun yönetişim modelidir (Clarke, 2004: 32). Bu 
yaklaşım pratik düzeydeki karşılığını, kamu sektörünün küçültülmesine, 
piyasa güçlerinin faaliyet alanının artırılmasına ve piyasa prensiplerinin devlet 
ve sivil toplum yönünde genişletilmesine dayalı son otuz yıllık politikalarda 
bulur.13

Devlet ve kamu yönetimi açısından ise söz konusu piyasa yönetişimi, ‘yeni 
kamu işletmeciliği’ denen anlayışta karşılık bulur. Bu yaklaşım temelde iki 
varsayıma dayanır: (a) serbest piyasa rekabetinin örgütsel performansın 
artırılması için yegâne strateji olduğu ve (b) özel sektör teknoloji ve 
pratiklerinin daha üstün ve bu doğrultuda ‘işletmeciliğin’ bütün örgütsel 
formlara uygulanabilecek genel bir pratik olduğu (Kaboolian, 1998). 
Hood’un (1991) ifadesiye, ‘işletmecilik’ (managerialism) ile ‘yeni kurumsal 
iktisat’ (new institutional economics) ekolünün bir tür ‘evliliğine’ dayanan bu 
yaklaşımda, ilk ‘partner’ olan işletmecilik yaklaşımı pratiğe dayalı profesyonel 
yönetimi, yönetimde açık standartlar ve performans ölçümünü, sonuç ya da 
çıktıya dayalı yönetimi, parasal değer ve müşteri odaklılığı anlatırken, ikincisi 
işlem maliyetlerini düşürmede kurumların ve dolayısıyla da devletin rol ve 
gerekliliğine ve rekabet edebilirlik (contestability), kullanıcı tercihi, şeffaflık ve 
özendirici yapılar gibi kavramlara vurgu yapar.14 Bununla birlikte, söz konusu 
yaklaşıma asıl anlamını kazandıran şey daha ziyade ilki, yani ‘işletmecilik’ 
yaklaşımı ve bunun kamu sektörüne uygulanmasıdır. Burada temel hedef, 
“ticaret ve piyasa prensipleri ve işletmecilik tekniklerini özel sektörden kamu 
sektörüne transfer etmek” ve bu doğrultuda “kamu ve özel sektör arasındaki 
farklılıkları azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır” (Drechsler, 2005; Hood, 
1995: 94). Neoliberalizmin devlet ve toplum tasavvuruyla birebir örtüşen bu 
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yaklaşımda, niteliğin yerini nicelik; kamusal çıkarın yerini bireysel çıkar, kâr 
maksimizasyonu ve verimlilik; yurttaşın yerini ise müşterinin aldığı görülür. 
Diğer taraftan bu yaklaşım, her ne kadar farklı tarihsel ve entelektüel köklere 
sahip olsalar da ‘yeni kurumsal iktisat’ın ‘(iyi) yönetişim’ yaklaşımıyla da, 
gerek hizmet sunumunda performans ve hesap verebilirliğin önemine gerekse 
de piyasaların ya da piyasa tarzı eşgüdüm mekanizmalarının oluşturulmasına 
yaptıkları vurgularla ortaklaşır. Drechsler’in (2005) işaret ettiği gibi, gerçekte 
‘yönetişim’, en azından kamu yönetimi boyutuyla yeni kamu işletmeciliğinin 
başka bir isimle “arka kapıdan” girmesini anlatır. Burada devlet (birinci sektör), 
piyasa (ikinci sektör) ve toplum (üçüncü sektör) oyuncularının etkileşimi 
vurgulansa da ticari standart, prensip ve çıkarları destekleyerek ikinci sektörü 
birinci sektör üzerinde ve dâhilinde ayrıcalıklandırdığı görülür. Daha da ötesi 
‘yönetişim’, kendisini yeni kamu işletmeciliği anlayışından farklılaştıran –
işbirliği, eşgüdüm ve müzakere gibi- vurgularıyla, ikincisinin kamu örgütleri 
içine ve arasına piyasa prensiplerini sokarak yol açtığı parçalanmaya da bir 
yanıt niteliğindedir (Fenger/Bekkers, 2007: 27-28). 

‘Yeni kamu işletmeciliği’ anlayışı ile ‘yönetişim’in diğer bir ortak niteliği 
de devletlerin yeni dönemde hizmetlerin doğrudan üretimi ve sunumu 
(kürek çekmek) yerine, asıl görevleri olan politika oluşturma ve yönetim 
süreçlerine (dümen tutmak) odaklanması gerektiğine ilişkin vurgularıdır 
(Osborne/Gaebler, 1992). Bu, kamusal ya da sosyal refaha ilişkin risk ve 
sorumlulukların tek tek yurttaşlar, gruplar ve firmalar düzeyinden devlet 
aracılığıyla ‘topluma’ kaydırılmasına dayalı refah devleti modelinden bir 
geri dönüşü; yani, sorumluluğun yeniden bölgesel ve yerel yönetimlere, 
özel ya da üçüncü sektör örgütlere ve hatta tek tek yurttaşlara kaydırılması 
anlamına gelir (Lacey/Ilcan, 2006: 35). Burada devlet, bir taraftan eskiden 
kendi sırtında olan belirli sorumlulukları mümkün olduğunca piyasa alanına 
terk ederek ya doğrudan özelleştirmekte ya da bunun mümkün olmadığı 
durumlarda ‘piyasa benzeri’ mekanizmalar yaratmak suretiyle bu alanlarda 
daha dolaylı piyasalaştırma yöntemlerine başvurmaktadır. Devletin tümüyle 
piyasaya bırak(a)madığı belirli kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda, 
dolaylı olduğu kadar aynı zamanda yönlendirici de olduğu yeni dönemin 
‘piyasa benzeri’ bu mekanizmaları, ‘dış kaynak kullanımı’ (outsourcing), 
‘hizmet ihalesi sözleşmeleri’ (contracting-out), ‘taşeronluk’ (sub-contracting), 
‘rekabete dayalı ihale’ (competitive tendering) ya da ‘rekabetçi sözleşmecilik’ 
(competitive contractualism) gibi farklı adlar altında ele alınır. Bir zamanlar 
kamu kurumları tarafından yerine getirilen hizmetlerin rekabete dayalı ihale 
ve kontratlar yoluyla özel aktörlere yaptırılmasına dayalı bu yöntemlerde, 
hizmet yüklenicisi ya da müteahhitler, örneğin maliyet gibi çeşitli kriterlerle 
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ihale yoluyla seçilirler ve bu doğrultuda belirli tip hizmetlerin yerine 
getirilmesinden sorumlu olurlar. Bu tip ‘hizmetlerin’ çeşitliliği sayılamayacak 
kadar çok ve yaygındır ve en uç örneğini en son ABD’nin Irak’ı işgali sırasında 
gördüğümüz biçimiyle ‘güvenlik yönetişimi’ adı altında askeri hizmetlerin 
ve hatta savaşın özel askeri şirketlere ihale edilmesi oluşturur (Zabcı, 2004). 
Bu tür ekstrem örnekler bir tarafa, söz konusu ihale usulünün yeni dönemde 
en yaygın kullanım alanlarının ise sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi daha 
önce devletin bizzat üstlendiği çeşitli refah hizmetleri olduğu görülür. Büyük 
firmaların diğer piyasalaştırma tiplerinin aksine yeterince kazançlı görmediği 
bu tip hizmetler, büyük oranda küçük firmalara ve ‘üçüncü sektör’ örgütlere 
kalmış ve bunlar arasında da ‘üçüncü sektör’ örgütler, kalkınma uzmanları, 
donörler ve devletler tarafından, kâr amacı güden firmalara göre karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip, devletin uzanamadığı toplumsal kesimlere ulaşabilen ve daha 
da önemlisi ucuza ve daha fazla çalışan ‘bağımsız’ sosyal hizmet örgütleri 
olarak görüldüklerinden bilhassa tercih edilmişlerdir (Escobar, 1992; Feldman, 
1997; Townsend vd., 2002; Van Gramberg/Bassett, 2005: 9).  

Ancak ‘üçüncü sektör’ örgütler özelinde söz konusu hizmetlerin bu ‘boşaltımı’ 
(off-loading) ya da ‘devrini’ (devolution) önceki dönemden ayıran çok ciddi 
farklılıklar söz konusudur. Daha önce de belirtildiği gibi sosyal hizmet ve 
programların üçüncü sektöre bu devri yeni bir olgu değildir. Bununla birlikte 
yeni dönemde üçüncü sektöre hizmet ihalesini Keynesçi modeldekinden farklı 
kılan belki de en temel husus, devlet-üçüncü sektör ilişkisini, söz konusu 
hizmetlerin temini açısından ikincinin ilkini ‘tamamladığı’ ya da ‘desteklediği’ 
değil, “gelecekteki sosyal yardım taleplerine cevap verecek temel bir 
kurumsal alan” olarak olabildiğince ‘ikame ettiği’ bir biçime kavuşturmaya 
yönelik güçlü eğilimdir (Mcdonald/Marston, 2001: 7; WALD, 2001: 11). 
Bu durum elbette ki bu tür örgütlere hiç olmadığı kadar fon akışı anlamına 
gelmiş; sosyal yardım fonlarının büyük oranda bu örgütlere kaydırılmaya 
başlanması da sırf bu fonlar için faaliyet yürüten ve rekabet eden devasa 
bir ‘üçüncü sektör’ ortaya çıkarmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, önceki 
dönemdeki ‘tamamlayıcı’ ilişkinin alabildiğine ‘ikame’ ilişkisine dönüşmesi 
ve bu doğrultuda fonlamadaki bu ciddi artışa karşın, üçüncü sektör örgütlerin 
belirli hizmetler açısından tam anlamıyla devletin yerini alması mümkün 
olmamış; yapısı itibarıyla bu örgütler hükümetlerin ya da piyasa ekonomisinin 
karşıla(ya)madığı topluluk/cemaat bazlı, sorun ve proje odaklı hizmetlerin 
görülmesi amacıyla oluşturulduklarından genel refahtaki ve dolayısıyla 
yeniden paylaşımdaki rolleri çok düşük kalmıştır (O’Connell, 1996). Kaldı ki, 
her ne kadar toplamda fonlama miktarında ciddi bir artış söz konusu olsa da 
aynı dönemde bu tür örgütlerin sayısındaki devasa artış ve kaynak dağıtımının 
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‘ucuz’ ve ‘esnek’ bir yolu olarak görülmelerine karşın bu örgütlere bırakılan 
hizmet alanlarının çeşitliliği ve ağırlığı birlikte düşünüldüğünde hem sektör 
hem tek tek örgütler hem de hizmet alanlar açısından bu ikamenin marjinal 
düzeyde kaldığını söylemek mümkündür (Roy, 2004; Nielsen, 2008).

Dahası burada, eski dönemde üçüncü sektörün ‘tamamlayıcılık’ rolünün, bu 
kez devleti değil büyük oranda piyasaları merkeze alarak yeniden tasarlandığı; 
yani, geçmişte olduğu şekliyle refah devletini değil bu kez piyasa eksenli 
ekonomik kalkınmayı dışarıdan desteklemesinin beklendiği görülür. Üçüncü 
sektörün piyasayla olan bu ‘tamamlayıcılık’ ilişkisinin ilk boyutunu, Sosyal 
Yardım Reformu (Welfare Reform) adı altında pek çok ülkede hayata geçirilen 
ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasında “bireysel ve yerel topluluklara dayalı 
sorumluluk ve karşılıklı yükümlülüğün genişletilmesi” ve “artan ekonomik 
ve sosyal katılım” yoluyla bütçe giderlerinin frenlenmesinin yanında 
ve ötesinde aşırı derecede ‘hedef odaklı’ bir gelir desteğinin yürürlüğe 
konulması oluşturur (Mcdonald/Marston, 2001: 6). ‘Koşullu yurttaşlık’ olarak 
da adlandırılan bu ‘hedef odaklı’ gelir desteğinin anlamı, yardım alanlar ve 
aracı örgütler açısından elde edilen faydaların, çeşitli yükümlülüklere ve 
davranış standartlarına bağlanmasıdır (Fyfe/Milligan, 2003: 402). Refah 
devleti modelinden farklı olarak buradaki temel değişim, sosyal güvenliğin 
artık işsizlerin gelirlerini sürekli kılmaya dayalı bir sistem olarak değil, 
yardıma konu bireyleri çalışmaya teşvik etmeye dayalı (workfare) bir şekilde 
tasarlanması ve bunun ‘sosyal dışlanmışlıktan’ kurtulmanın yegâne yolu 
olarak görülmesidir (Mcdonald/Marston, 2001: 7). Yardım alan üçüncü 
sektör örgütler açısından ise bunu anlamı, bunların devletle yaptıkları ‘hizmet 
akitlerinin’, insanların işgücü ya da girişimci olarak piyasaya girişini mümkün 
kılacak program ve projelere daha fazla yaslanmaya başlamasıdır. Özellikle 
buna dönük ‘güçlendirme’ (empowerment) ya da ‘yerel kapasite inşası’ (local 
capacity building) gibi program ve projeler, Mayer ve Rankin’in deyişiyle, 
“yalnızca neoliberalizmin toplumsal maliyetlerini yönetmeyi değil aynı 
zamanda daha önceden küresel kapitalizmin menzili dışında kalmış alanlara 
piyasa rasyonalitesini yaygınlaştırmayı” da içerirler (Mayer/Rankin, 2002: 
806). Bu programlar dâhilinde söz konusu grup ya da örgütlerin en genel 
anlamda görevi, “problem muhitleri” (problem neighborhoods) dâhilinde 
“kaynakları tanımlamak ve harekete geçirmek” ya da yerel düzeyde piyasa 
açısından henüz “değerlendirmeye konu olmamış” bu kaynakları,  “girişimci 
aktiviteye ya da esnek iş gücüne” dönüştürmektir (Mayer/Rankin, 2002: 
807). Eğitim, beceri kazandırma ve bireyleri ‘sosyal değişim’ faaliyetlerine 
katılımları yönünde desteklemeye dönük söz konusu programlar, hem sosyal 
sermaye stoğunu artırma hem de bireyi ve yerel toplulukları piyasa yönelimli 
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ve kendine yeterli ‘girişimci’ öznelere dönüştürme gerekçesiyle Birleşmiş 
Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü 
başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşun da desteğini almıştır (Zabcı, 
2009: 92). Örneğin BM, birey ve kurumların “değişen durum ve koşullara 
zorunlu bir yanıt olarak kendilerini dönüştürmesini” ve kendi gelecekleri için 
daha fazla sorumluluk almasını mümkün kılacağından hareketle ‘kapasite 
inşası’ çabalarına stratejik bir önem atfettiğinin altını çizmiştir. Yerel 
kapasite inşasına dönük bu çabalar, kendi kendini düzenleyen, sorumlu ve 
piyasa bilgisine vakıf (market-knowledgeable) birey ve örgütler oluşturmayı 
ve nihayetinde Phillips ve Ilcan’ın ‘girişimci cemaatler’ dedikleri şeyi 
gerçekleştirmeyi hedefler. Onlara göre bu “[g]irişimci cemaatler, insanları 
yeni biçimlerde piyasalara ortak ederek, bu ikisi arasındaki ilişkiyi yeni türde 
hak ve sorumluluklarla doldururlar” (Phillips/Ilcan, 2004: 398). Kısacası, yeni 
dönemde bu tür örgütler yalnızca insanların kamu yardımından uzak tutulması 
ve emek piyasasına yönlendirilmesinde hayati bir rol oynamazlar, aynı 
zamanda “eğitim ve çeşitli beceriler sağlayarak, belirli davranış ve yaklaşımlar 
empoze ederek ya da (…) yardım görenlerin izlenmesini kolaylaştırarak” 
emek piyasasının toplumsal regülasyonunda da devlet açısından kilit bir rol 
üstlenmeye başlamıştır (Cope, 2001: 403). Dolayısıyla yeni dönemin ‘aktif 
yurttaşlık’ fikri aynı zamanda ‘aktif çalışan’ ya da ‘aktif tüketici’ olmayı da 
içinde barındırır ve söz konusu örgütlerin bundaki rolü giderek daha fazla 
artmaya başlamıştır. 

Üçüncü sektörün piyasalaş(tırıl)masının diğer bir boyutunu ise, yalnızca 
tabanlarının değil bizzat kendilerinin de ‘girişimci’ olmasının teşvik edilmesi 
oluşturur (Graefe, 2006; Ilcan, 2009: 224). Temel motivasyonunu yeni 
kamu işletmeciği anlayışından ve genel çerçevesini de yukarıda zikredilen 
hizmet ihalesi yöntemlerinden alan yeni dönemin ‘üçüncü sektör’ fonlama 
rejiminin temel mantığını, en ‘etkin’ hizmet sunumunun ancak performans 
ve sonuç bazlı ölçüm kriterlerine sahip devlet kontratları için rekabet ederek 
gerçekleştirilebileceği (Van Gramberg/Basset, 2005) ve bunun da hizmet 
sunumunda üçüncü sektör örgütlerin sözde ‘verimsizliğine’ özel sektörün 
‘titizliğini’ getireceği düşüncesi oluşturur (Evans vd., 2005: 81). Bunların 
‘rekabet’ boyutu, bazı örneklerinde bu tür hizmet ihalelerinin genellikle açık 
teklif usulüyle, tümüyle en az teklif verenin kazanması üzerine kurulu olması 
ama her halükarda kamusal yarardan ziyade ‘parasal değer’ düşüncesine 
dayanmasıdır (Evans vd., 2005: 81). Burada, söz konusu örgütlerin hem özel 
firmalarla hem de birbirleriyle rekabet etmesi ve dolayısıyla hem bu ihale hem 
de hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde tıpkı özel sektör firmalar gibi 
hareket etmesi beklenir. İster belirli öncelikli alanları hedef alan projelere, 
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isterse de devlet kurumlarının ihale ettiği hizmet kontratlarına dayansın 
yeni dönemin fonlama rejiminin esasını bu yaklaşım oluşturur. Dolayısıyla, 
Clarke’ın da işaret ettiği gibi, bu sektör yeni dönemin özelleştirme/
piyasalaştırma süreçlerinde ikircikli bir yer işgal eder: Bunların bir yandan 
tanımları icabı kâr amacı gütmemeleri, diğer yandan da bir “kontrat/taahhüt 
kültürü” dâhilinde tıpkı bir ticari işletme gibi hareket etmeleri beklenir 
(Clarke, 2004: 32). Üçüncü sektör örgütlerin kendilerini “ticari birimler” 
olarak düşünmesini ve performans hedefleri, kalite testleri (benchmarks) ve 
aralıksız değerlendirmeler yoluyla çoğunluğu sayısal nitelikli kriterleri yerine 
getirmesini teşvik eden işletmecilik yaklaşımının ve yeni kontrol biçimlerinin 
etkisinde daha fazla rekabete, kontratlara, eksik fonlamaya, proje harcama ve 
çıktılarının sıkı kontrolüne dayalı bu rejim, her anlamda Keynesçi dönemin 
fonlama rejiminin tam zıddında yer alır. Dolayısıyla, bu yeni fonlama 
rejimi, piyasayla ilişkili -rekabet, çeşitlilik, girişimcilik, inovasyon, sonuç 
odaklılık- gibi değer ve beklentileri, daha geleneksel -hesapverebilirlik, 
istikrar, hizmetten yaralananlara ve halka karşı sorumluluk, kamusal yarar- 
gibi değerler karşısında ön plana çıkaran çok daha etraflı bir felsefeyi 
yansıtır (Scott, 2003: 3-4). Morison’un (2000) gözlemlediği gibi, proje ya 
da kontrat bazlı fonlama rejimi, gönüllülük ya da kamusal fayda etosundan 
çok ekonomik rasyonaliteyi vurgulayan ve perçinleyen bir “iyi uygulama” 
mantığı çerçevesinde, gönüllü sektörün daha bir “işletmecilik mantığıyla 
hareket eden” (managerially minded) kesimlerinin devlet ve uluslararası kredi 
kuruluşları tarafından teşvik edildiği bir mekanizma yaratarak üçüncü sektör 
örgütler açısından dönemin ruhuna uygun esaslı bir çözüm getirmiştir. Bu 
şekilde sektör “düşünce ve eylem sistemlerinin, daha geleneksel sosyal yardım 
ethosuyla bir arada, ekonomik bir ussallığı vurguladığı ve pekiştirdiği bir 
çerçevede” faaliyetlerini yürütmeye başlamış; “standartlar”, “temel esaslar” ve 
“raporlama mekanizmaları” gibi ekonomik muhakeme biçimlerini pekiştiren 
yeni oluşturulmuş bir çerçeve dâhilinde, gönüllü sektörün örgütsel düşünüş ve 
seçim yapma biçimlerini büyük oranda dönüştürmüştür (Morison, 2000: 119, 
129-130). Bu şekilde söz konusu fonlama rejiminin, günümüzün özel ya da 
kamusal bütün kurumsal yapılarına sirayet etmiş “işletmecilik yaklaşımının” 
(managerialism) üçüncü sektör kuruluşlara girişine ve dolayısıyla ticari değer 
ve pratiklerin üçüncü sektör kuruluşların hizmet sunumundaki “el altından 
kültürel hakimiyetine” hız kazandırdığı söylenir (Taylor, 2002: 98-99). 
Rekabete dayalı ihale ve kontratlar yoluyla bütün girdi ve çıktıların daha en 
başından belirlendiği ve sıkı kural ve hesapverebilirlik ölçütlerine bağlandığı 
bu yöntem, Walsh’ın işaret ettiği gibi, kamusal hizmet üreten üçüncü sektör 
kuruluşlar üzerine ekonomik bir disiplin dayatılarak daha fazla verimlilik 
sağlanması, hizmet sunumunun depolitizasyonu, çıktı tahsisi ve risklerin 
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hükümetlerden uzaklaştırılarak yeniden paylaştırılması gibi hedeflerle, bir 
piyasa çatısı oluşturmanın en temel biçimini oluşturmuştur (Walsh, 1995: 26).
Dolayısıyla, üçüncü sektör açısından bu artan ‘taşeronlaşma’ süreci, hiç 
de öyle ‘dolaylı’ ya da ‘belirli bir mesafeden’ değil, kamu fonlarına aşırı 
bağımlı bu sektör açısından hiç olmadığı kadar ‘doğrudan’ bir denetim ve 
kontrolü de beraberinde getirir (Alexander vd., 1999; Ascoli/Ranci, 2002: 5; 
Ramia, 2003; Scott, 2003; Gibson vd., 2007). Yeni fonlama rejimi dâhilinde, 
“genellikle programın gerçekleştirilmesi ya da fonlanmasına hemen hemen 
hiç esneklik tanımayan artan hesap verebilirlik zorunluluklarının eşlik ettiği, 
belirli çıktılara ve fonlamanın çok yakından denetimine dayalı tanımlanmış 
hizmetlerin alınması” (Eakin, 2001: i) ve dolayısıyla  “temelde yakın 
entegrasyon ve karşılıklı güvene dayalı” refah devleti dönemine özgü eski 
işbirliği sistemlerinin yerini “daha fazla rekabete, sınırlı zamanlı kontratlara, 
yasal kontrol ve hesapverebilirliğe odaklı” yenisinin alması söz konusudur 
(Eikås/Selle, 2002: 48). Dolayısıyla yeni dönemin ‘yönetişim’ literatürünün 
dilinden düşürmediği ‘hesapverebilirlik’ prensibinin bu örgütler açısından 
pratikteki karşılığı, “fonların fon sözleşmesinde planlanan kurallara uygun 
harcanıp harcanmadığının” ya da belirli bir proje ya da programın “arzu 
edilen hedef ya da sonuçları üretip üretmediğinin” raporlanması anlamında 
dar bir ‘idari’ ya da ‘formel’ hesap verebilirlik ile sınırlı olmaya başlamıştır 
(Choudry/Shragge, 2011; Srinivas, 2009: 620). Tıpkı verimlilik gibi değerden 
bağımsız, idari ya da teknik bir talep olarak algılanan ve tümüyle fon sağlayan 
kuruluşların taleplerini muhatap alan bu tek boyutlu hesapverebilirlik rejimi, 
daha geniş bir kamusal hesapverebilirliği gölgede bırakmış ve Keynesçi 
dönemde ön plana çıkmış olan daha enformel güven ilişkileriyle büyük oranda 
yer değiştirmiştir (Evans vd., 2005: 86). Dolayısıyla ‘nicel’ ve her halükarda 
‘görünür’ ve ‘ölçülebilir’ sonuçlar çerçevesinde harcamaların ve çıktıların 
denetimine dayalı bu fonlama rejimi, hem kamu kurumlarıyla örgütler arasında 
hem de tek tek örgütler içerisinde bürokratik kontrol ve ilişkileri hiç olmadığı 
kadar artırmış ve önceki dönemin büyük oranda karşılıklı güvene dayalı ve 
programların oluşturulması ve yürütülmesinde örgütlere hatırı sayılır bir 
özerklik kazandıran fonlama rejiminin yerini almıştır (Evans vd., 2005: 76). 
Eakin’in de işaret ettiği gibi, ‘tanımlı’ hizmetler için ‘kontrata dayalı fonlama’, 
yalnızca fon verenlerin harcamaları yakından kontrol etmesini değil aynı 
zamanda çıktıları doğrudan belirlemesini de sağlar (Eakin, 2001: 2). ‘Sonuç 
bazlı’ yönetsel sorumluluk gereksinimleri yönündeki bu değişimle birlikte 
program yürüten örgütler, kısa vadede görece daha az ölçülebilir mahiyetteki 
uzun vadeli niteliksel değişimler yerine kısa vadeli ve nicel ölçüme dayalı 
sonuçlar elde etme yönünde bir baskı altına sokulmuştur (Henderson, 2002: 
153; Gibson vd., 2007: 3).
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PİYASANIN ‘ÜÇÜNCÜ SEKTÖR’E NÜFUZU YA DA 
‘GENİŞLETİLMİŞ PİYASA’ AKTÖRLERİ OLARAK ÜÇÜNCÜ 
SEKTÖR ÖRGÜTLER
Neoliberal dönemde devlet-üçüncü sektör ilişkisindeki tüm bu dönüşümlerin 
ve bunun söz konusu örgütlere yansımalarının bize en temel düzeyde anlattığı 
şey, günümüzde bu tip örgütlerin artık basmakalıp bir şekilde ‘devlet dışı’ 
(non-governmental) ya da  ‘piyasa dışı’ (non-profit) ‘sivil toplum’ örgütleri 
olarak kabul edilmesinin hiç olmadığı kadar zor olduğudur. Pek çok araştırma 
günümüzde bu tip örgütlerin devlet, piyasalar ve sivil toplumun kesişme 
noktasındaki özel pozisyonları yüzünden, çok daha gri bir alanda hareket ettiğini 
ortaya koyar (Hammami, 1995; Uphoff, 1996; Kamat, 2002; Tembo, 2003; 
Hickey/Mohan, 2004; Nielsen, 2008). Günümüzde bu tip örgütlerin devlet 
ve devletlerarası kuruluşların yönlendirmesi, kontrolü ya da gözetimi altında 
neoliberal devlet stratejilerinin asli bir unsuru haline gelmesi ‘devlet-dışı’ 
oldukları tezinin; giderek daha fazla ‘işletmecilik’ (managerialism) yaklaşımı 
ve dolayısıyla rekabet, verimlilik ve profesyonelleşme doğrultusunda faaliyet 
göstermeye başlamaları ‘piyasa-dışı’ oldukları tezinin ve bunların doğrudan 
sonucu olarak hizmet verdikleri toplulukların değil kendilerini finanse 
edenlerin öncelik ve meselelerine odaklanmaları ve taban siyasetini ortadan 
kaldıracak boyutta bu toplulukların depolitizasyonunda oynadıkları rolleri ise 
‘sivil toplum aktörü’ oldukları tezinin büyük oranda altını oyar mahiyettedir 
(Miraftab, 1997; Townsend vd., 2002; Kamat, 2004; Hearn, 2007; Ilcan, 2009; 
O’Reilly, 2010).

Başlangıçta, ‘yönetişim’ adı altında sorumlulukların yanı sıra yetki 
ve kararların da topluma doğru genişletilmesi iddiasıyla başlayan bu 
sektörel işbirliği ve ‘ortaklık’ ilişkisi, yalnızca hiçbir yetki verilmeden 
sorumlulukların ‘üçüncü sektör’ nezdinde aşağı yönde kaydırılması ve 
dahası anlamlı bir sorumluluk üstlenilmeden yetki ve kararların devlet ve 
devletlerarası kuruluşlar düzeyinde toplanmasıyla sonuçlanmamıştır; aynı 
zamanda bu ilişki ‘üçüncü sektör’ örgütleri hiç olmadığı kadar şirketleşmeye, 
profesyonelleşmeye, bürokratikleşmeye ve depolitizasyona doğru bir 
yönelime sokmuş ve dolayısıyla başlangıçta bu örgütlere atfedilen tüm 
niteliklerin tam aksi yönünde sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla söz konusu 
ilişki, basitçe devletin sorumluluklarının azaltılmasından daha fazlasını ve 
hatta yukarıda gösterdiğimiz çerçevede sivil toplumun yeniden tasarlanması 
ve hatta ‘yeniden yaratılması’ sürecini de beraberinde getirmiştir. Hodgson’a 
göre (2004) yeni dönemin bu devlet-sivil toplum ‘ortaklığı’ ilişkisi öyle 
bazılarının iddia ettiği gibi piyasa ve bürokrasiye alternatif yeni bir ‘yönetişim’ 
biçimi olmaktan çok, devletin ‘kriter koyma’, ‘denetleme’ ve ‘merkezi 
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düzeyde dayatılan öncelikler’ yoluyla söz konusu örgütler üzerinde komuta 
ve kontrolünü sürdürdüğü ve dolayısıyla kendiliğinden ortaya çıkmaktan çok 
devletler tarafından ‘tasarlanmış’, ‘inşa edilmiş’ ya da ‘yaratılmış’ olan bir 
‘üretilmiş sivil toplum’ (manufactured civil society) ortaya çıkarmıştır: “Güç 
ve nüfuzun yeniden dağıtılmasından ziyade burada şahit olduğumuz şey, devlet 
iktidarının bir dizi toplumsal aktör aracılığıyla genişletilmesidir” (Hodgson, 
2004: 157). Dahası aynı yazara göre, sivil toplumu ya da sosyal sermayeyi 
devlet eliyle ve ‘üçüncü sektör’ örgütler aracığıyla bu ‘geliştirme’ ya da 
‘güçlendirme’ girişimleri, bırakın sosyal sermayede bir artışı gerek devlet ve 
gönüllü örgütler gerekse de örgütlerin kendi arasında gerginlik ve güvensizliği 
artırmış ve örgütlerin sosyal sermayelerinin altını oymaya koyulmuştur. Craig 
ve Cotterell da (2007) benzer şekilde, ‘yönetimden yönetişime’ geçiyor 
olduğumuz iddiasına dayanak oluşturan ‘ortaklık’, ‘networkler’, ‘katılım’ 
gibi yeni dönemde neoliberalizme ‘insani bir yüz’ verme çabalarının özellikle 
bu örgütler söz konusu olduğunda onları disipline etmeye dönük neoliberal 
‘yönetim rasyonalitesi’nin hâkim kılınmasına bir tür paravan olmaktan öteye 
gitmediğini söylerler. Yeni dönemin ‘içermeye’ ve ‘katılıma’ bu vurgusu, 
gerçekte, yeni kamu işletmeciliği gibi yaklaşımlardan ilham alınmış ağır 
sözleşmecilik rejimlerinin ‘sert’ kurumsal formlarına yönelik hoşnutsuzlukları 
hafifletmeye dönük, bu ikincisine ‘insani yüz’ vermenin farklı bir yolu olsa 
da ve geçmişten günümüze bu örgütlerin rolü giderek yaygınlaşarak, ‘hayır 
kurumlarından’, ‘sert’ kurumsal sözleşme rejimleri altında hizmet gören 
‘taşeronlara’ ve ardından da daha ‘hafif’ kurumsal ‘ortaklık’ formlarına 
kayıyor gibi görünse de, bu sözde ‘ortaklık’ ilişkisi ‘sert’ kurumsalcılığın 
empoze ettiği kurumsal, işlevsel ve ideolojik yapıyı kesinlikle dağıtmamıştır.

Diğer taraftan, yeni dönemin devlet-üçüncü sektör ilişkisini dolayımlayan en 
temel unsur, piyasa ilke, kural ve mekanizmalarını her iki sektör açısından da 
belirleyici kılması ve dolayısıyla yalnızca birinci sektör olarak devletin değil 
‘üçüncü sektör’ örgütlerin de kendilerini, hem günümüzün sermaye birikim 
süreçleri çerçevesinde hem de bunun ötesinde faaliyetleri ve örgütsel biçimleri 
itibarıyla da piyasaların -ve bu arada neliberalizmin de ‘ideal’- kurumsal 
biçimi olarak ‘şirket’ formunda yeniden yapılandırıyor olmasıdır (Brown, 
2018). Neoliberalizmin vazettiği tümüyle performans odaklı ve mali denetime 
dayalı bir ‘hesapverebilirlik’ kültürü çerçevesinde oluşturulan ‘denetim’ ve 
‘gözetim’ araçları, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi bu 
tür örgütlerin yapı ve faaliyetlerini de derinden etkilemiş; 1990’lar boyunca 
“[k]amusal hizmetlerin daha fazla kontrole (accountability) tabi tutulması 
yönündeki” neoliberal talepler yaygınlaştıkça, muhasebe, bütçe kontrolü, 
mali denetim ve kalite kontrolü gibi daha pek çok işletmecilik enstrümanı, 
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yalnızca kamu sektör hizmetlerinde değil, aynı zamanda bu tür hizmetlerin 
yerine getirilmesinde giderek daha fazla devlet tarafından görevlendirilen 
üçüncü sektör örgütler üzerinde de ciddi değişimler yaratmıştır (Power, 
2003: 191). Örgütler arası rekabeti teşvik ederek ‘üçüncü sektör’ alanını bir 
tür piyasaya dönüştüren, bu rekabete ayak uydurmak için örgütleri tıpkı özel 
şirketler gibi pozisyon almaya iten ve dahası elde edilen kontrat ve projelerin 
yürütülmesinde ticari usul ve esasları belirleyici hale getiren bu yapı dâhilinde 
söz konusu örgütler, yalnızca ‘genişletilmiş devlet’ aygıtları olarak değil 
Gramsci’nin bu kavramından mülhem bir tür ‘genişletilmiş piyasa’ aktörleri 
olarak da adlandırılmayı mümkün kılacak bir dönüşüm içerisine girmiştir. 
Bu çerçevede günümüzün neoliberal ‘piyasa yönetişimi’, yalnızca devlet ve 
sivil toplumu piyasalar karşısında araçsallaştırmakla kalmamakta dahası tüm 
bunları piyasa ilke ve mekanizmaları içerisine hapsederek her durumda bu 
ikisini ‘etkinlik’, ‘verimlilik’ ve ‘yönetilebilirlik’ gerekçeleriyle teknokratik bir 
forma sokmaktadır. Burada istenen, yalnızca söz konusu gerekçelerle tıpkı bir 
şirket gibi çalışan ve dolayısıyla mümkün olduğunca demokratik ve toplumsal 
angajmanlarından uzaklaştırılmış ve temsili demokratik yapıların bile gerisine 
düşen ‘teknokratik’ bir neoliberal devlet değil, yine aynı gerekçelerin bir 
uzantısı olan ve rolü ve devletle ilişkisi de benzer şekilde teknik angajmanlara 
sıkıştırılmış ‘neoliberal’ bir sivil toplum gibi görünmektedir. 

Dolayısıyla bu neoliberal mantığın ve işletmecilik araçlarının temel talebi 
olan hesap verebilirlik ve performans vurgusu, bir yandan bu talebe yanıt 
verebilecek devlet dışı ayrıcalıklı bir örgütler hiyerarşisi yaratmış ve bu 
doğrultuda yurttaşların katılım alanını küçültmüş (Evans vd., 2005: 83), 
diğer yandan da sivil toplumla olan ‘ortaklıkları’ depolitize ederek ‘katılımı’ 
siyasi bir süreçten çok teknik bir sürece indirgemiştir (Taylor, 2007; Hickey/
Mohan, 2004). Söz konusu taşeronlaşma ve ortaya çıkardığı bu ‘şirketleşmiş’ 
sivil toplum (Baines, 2004; 2010), kuşkusuz ki, yeni dönemin dayattığı ticari 
yönelimlere, ekonomik ussallığa ve profesyonelleşmeye yanıt verebilen 
yeni nesil ‘profesyonel’, ‘iyi finanse edilmiş’ ve ‘organize’ örgütler ile hala 
daha geleneksel gönüllülük etosuyla hareket etmeye çalışan ‘taban’ örgütleri 
arasındaki ayrışmayı birinciler lehine hiç olmadığı ölçüde artırmıştır (Morison, 
2000: 103). Devlet kuruluşlarıyla yapılan kontratlar ve bunların ortaya çıkardığı 
“kontrat sektörü”, Dahrendorf’un ifadesiyle, üçüncü sektör içerisinde “her 
türlü kontrol ve kurala tabi ve sadece ismen gönüllü olan hükümetle bağlantılı” 
örgütlerle “gerçekten gönüllü, isteyerek hükümetle mesafeli olan” diğerleri 
arasında bu tür bir “çatallanmaya” yol açmıştır (Dahrendorf, 2003). Benzer 
şekilde İngiltere’deki gözlemlerine dayanarak Fyfe da (2005: 550), “iktidar 
stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen ve profesyonelleşen örgütler” 
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ile bu profesyonel örgütlerden farklı olarak “devletten yüksek düzeyde destek 
almaksızın taban düzeyinde ve bağımsız faaliyet yürüten örgütler” arasında 
bir “kutuplaşma süreci”nden bahseder. Hiyerarşiyi dışlayan ve hizmet 
alıcılarının karar alma süreçlerine katılımını maksimize etmeye çalışan ikinci 
gruptakilerin aksine, bürokratikleşme ve profesyonelleşme süreçlerinin 
baskın olduğu bu “korporatist” örgütler, örgütsel düzeyde yöneticiler, sosyal 
hizmet profesyonelleri ve gönüllüler arasında emek ayrımının çok keskin 
olduğu hiyerarşik ve bürokratik yapılarıyla karakterizedir (Fyfe/Milligan, 
2003). Bununla birlikte söz konusu ‘kutuplaşma’ ya da ‘çatallanma’ süreci 
sadece merkez ülkeler için söz konusu değildir. Örneğin Jenkins (2005: 617), 
Peru’daki gözlemlerine dayanarak, gönüllü ve profesyonel kalkınma örgütleri 
arasında benzer bir kutuplaşma sürecinin çevre ülkelerde de var olduğuna 
işaret eder. Ancak buralarda devletin rolü minimize edildiği için bu ayrışmaya 
yol açan profesyonelleşme baskısının iki ya da çok taraflı uluslararası yardım 
kuruluşlarından kaynaklandığı görülür. Buralarda da cemaat bazlı örgütler, 
yerel tasarruf ve sorumlulukların altını oymak pahasına, hizmet ettikleri 
topluluklarla çok az bağlantısı olan artan sayıda “operasyonel” STK tarafından 
“dışarı itilmişlerdir” (Seckinelgin, 2005; ayr.bkz., Hemment, 2004). 

Başlangıçta bazı yorumcular, gönüllü “taban” örgütleri ile yeni dönemin gözde 
“korporatist” örgütleri arasında ortaya çıkan bu ayrışmayı, ilk gruptakileri 
bir değişim ve reform ajandası yürütmekte özgür bırakıp ikinci gruptakileri 
hizmet sunumuna yönelteceği için, korkulacak bir şey olmaktan çok 
“fazlasıyla arzu edilir” bir durum olarak görmüş olsa da (Knight, 1993’den 
aktaran Fyfe, 2005: 545), daha yakın tarihli gözlemler bu sürecin tam da 
böyle işlemediğini, hatta tam tersine taban ya da toplum temelli örgütlerin, 
‘değişim’ ya da ‘reform’ şöyle dursun, korporatist ya da bunların en gelişkin 
formu olan küresel STK’lar tarafından ‘kapasite geliştirme’ ya da ‘işbirliği’ 
adları altında daha fazla kontrat ya da proje sektörü içerisine çekilerek 
‘taşeronluğun’ bu örgütler aleyhine genişletildiğini göstermektedir. Örneğin 
Gordenker ve Weiss (1997), Birleşmiş Milletler dâhilinde faaliyet yürüten 
sivil toplum örgütlerini inceledikleri makalelerinde, bu sözleşme sektörü 
ve ‘taşeronluğun’, daha büyük STK’lardan daha küçüklere (özellikle yerel 
olanlara) doğru genişletilmesi arzu ve eğiliminden bahsederler. Onlara göre, 
bu eğilim dâhilinde büyük korporatist örgütler büyük uluslararası aktörlerin 
yöneticileri açısından ‘daha uygun partnerler’ olarak ön plana çıkarken, 
daha küçük örgütler bu ‘ortakların’ tepeden aldıkları kararların yereldeki 
uygulayıcıları olarak görülmeye başlanmıştır. Nitekim bu yaklaşımın 
doğrudan bir sonucu olarak uluslararası STK’lar, kaynaklarını ve fonlama 
güçlerini, profesyonelliklerine güvenmedikleri bu örgütlere bürokratik ya 
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da teknik kontrolün elden bırakılmadığı bir “işbirliği dili benimseterek”, 
cemaat bazlı örgüt müdahalelerini şekillendirmek ya da bunları büsbütün 
egemenlikleri altına almak için kullanmaya başlamışlardır (Rau, 2006). 
Kısacası Hammack’ın da (2002) belirttiği gibi günümüzde bu tip örgütler, 
toplumsal mücadeleyi “cemaatlerin örgütlenmesi” gibi daha kontrollü yollara 
yönlendirmek gibi tarihsel bir rol üstlenmişlerdir. Ancak burada “örgütleme”, 
yoksul ve marjinal kesimler için değişim talep etmek ve tabanı bu doğrultuda 
bilinçlendirmek ya da yönlendirmekten çok, Ilcan’ın ifadesiyle, toplumun bu 
daha korunmasız kesimlerini “çekip çevirmekten” (managing) ibaret olmaya 
başlamıştır (Ilcan, 2009: 227). Nihayetinde, Rose’un ifadesiyle, yeni dönemde 
ortaya çıkan “cemaat” söylemi, “muhalefet dilini gasp etmiş” ve “onu bir uzman 
söylemine ve profesyonel uğraşa dönüştürmüştür” (Rose, 1999: 175). Dahası, 
bu durumun yalnızca bu tip örgütlerden mürekkep ‘şirketleşmiş’ bir sivil 
toplumu ortaya çıkarmakla kalmadığı, aynı zamanda, devlet ve devletlerarası 
kuruluşların ajandaları doğrultusunda ve bu örgütlerin aracılığında yürütülen 
kontrat ve projeler dâhilinde piyasa ve birikim mantığını en alttaki toplum 
katmanlarına doğru genişlettiği ve dolayısıyla “bütün toplumsal ilişkileri 
özelleştirme” (Feldman, 1997: 50) ve nihayetinde sivil toplumu “atomize 
etme” riskine kapı açtığı iddia edilmiştir (O’Reilly, 2010: 184).

SONUÇ
Neoliberal dönemde ‘yönetişim’, ‘katılım’, ‘sivil toplumun güçlendirilmesi’ 
adı altında üçüncü sektör örgütlerin sayısının, çoğunluğu doğrudan ya da 
dolaylı devlet ya da uluslararası kuruluşların desteğinde, muazzam düzeyde 
arttığı şüphe götürmez bir gerçek olmakla birlikte, söz konusu nicel artışın 
gerçekten de söylendiği ya da murat edildiği gibi sivil toplum alanını ve 
beraberinde siyasi ya da toplumsal yaşamı daha demokratik, daha eşitlikçi, 
daha dayanışmacı ve daha özgür kıldığını söylemek mümkün müdür? Bu 
çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar, tam tersi bir sürecin egemen olduğunu 
göstermektedir. Demokratikleşmenin üçüncü sektör örgütlerin sayısal artışıyla 
paralel olarak algılandığı dönemin ruhunun bir adım ötesine, yani niteliksel 
boyuta geçtiğimiz zaman, tüm bu murat edilenler bir tarafa, söz konusu 
sürecin üçüncü sektöre ilişkin teori ve pratik ya da beklentiler ve sonuçlar 
arasında çok ciddi bir uçuruma yol açmış olduğu görülür. Söz konusu uçurum, 
yalnızca konuya muhalif bir perspektiften bakan ve günümüzün (neo)liberal 
sivil toplum pozisyonlarını kategorik olarak reddedenleri değil, liberal 
düşünürleri dahi rahatsız edecek bir boyuta taşınmıştır. Yukarıda da göstermeye 
çalıştığımız gibi, her ne kadar devlet ve piyasadan farklı daha ‘toplumsal’ bir 
mantığa sahip ‘üçüncü’ bir sektör olarak gösterilmeye çalışılsa da gerçekte 
bu örgütler, neoliberal dönemde devletin söz konusu stratejilerinde başköşeye 
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oturtulmuşlar ve devlet ve piyasa sektörleriyle belirli bir işbölümü dâhilinde, 
hatta paralel hedefler ve çalışma prensipleri doğrultusunda yeni bir işbirliği 
ve ‘ortaklık’ ilişkisi içine girmişlerdir. Ancak bu, piyasanın ‘sağlığı’ adına 
basitçe devleti ‘özelleştirerek’ ve sivil toplumu ‘kamusallaştırarak’ kamu-
özel sınırlarının yeniden çizilmesinden ibaret kalmamış, devletin iktisadi 
kuruluşlarının yanında ‘yeni kamu işletmeciliği’ yoluyla bizatihi kendisinin 
ve işleyiş prensiplerinin de ‘özelleştirildiği’ ve bu yapısıyla etkileşime geçtiği 
‘üçüncü sektörü’ de örgüt ve faaliyet düzeyinde ‘özelleşmeye’, ‘ticarileşmeye’ 
ya da ‘piyasalaşmaya’ zorladığı bir sürece yol açmıştır. Dolayısıyla, 
başlangıçta üçüncü sektör örgütlerin sayısındaki bu patlama, haklı olarak, 
Refah Devleti’nin dönüşümü bağlamında ve bu modele özgü kamusal yüklerin 
bu tip kuruluşlara basitçe bir ‘boşaltımı’ olarak görülmüş; ancak bu sürecin 
sadece işlevsel değil sivil toplum-devlet ilişkilerinde ve dahası sivil toplumun 
kurumsal görünümlerinde ortaya çıkardığı dönüşümler çoğunlukla arka plana 
atılmıştır. Piyasa ya da birikim rasyonalitesini toplumun her alanında işler 
kılmaya dönük dönemin ruhu, yalnızca ‘yeni kamu işletmeciliği’ adı altında 
devletin görev ve işleyiş mantığını dönüştürmekle kalmamış, ‘yönetişim’ 
adı altında ve aynı piyasa mantığı çerçevesinde devletlerle bir araya gelen 
örgütleri de benzer bir dönüşümün içerisine sürüklemiştir. Başlangıçta 
toplumsal taleplerin temel taşıyıcısı olacakları öngörüsüyle ‘yönetişim’ 
yaklaşımının sunduğu böyle bir ‘katılımı’ büyük bir iyimserlikle karşılayan 
söz konusu örgütler, ilerleyen süreçte devlet ya da devletlerarası kuruluşların 
öncülüğünde gerçekleşen gündem ve projelerin topluma dayatılmasının temel 
aracıları haline gelmişlerdir. Dolayısıyla bu yönelim yalnızca söz konusu 
kuruluşları çoğunlukla geçmişte devletin üstlendiği sorumlulukların ve bir tür 
mikro kalkınmanın yüklenicisi konumuna itmemiş, aynı zamanda dönemin 
verimlilik kaygılarıyla ön plana çıkarılan bu kuruluşları dayanışmadan 
çok rekabetin, muhalefetten çok asimilasyonun, eşitlikten çok hiyerarşi ve 
bürokrasinin, gönüllülükten çok zorunluluğun, özgürlükten çok bağımlılığın 
pasif aracılarına dönüştürmüşür.

Bu doğrultuda 1990’lı yıllarla birlikte neoliberalizmin, ‘yukarıdan’ dayatılan 
yapısal uyum ve istikrar politikaları doğrultusunda yalnızca ekonominin ve 
devletin yeniden şekillendirilmesine yönelik değil, bu politikaların ‘aşağıdan’ 
ve toplumsal düzeyde de desteklenmesi, etkisinin yumuşatılması ve hatta 
belirli ‘teknolojilerle’ derinleştirilmesi doğrultusunda ‘üçüncü sektör’ adı 
altında sivil toplumu da yeniden organize etmeye yönelik bir projeye 
dönüştüğü söylenebilir. Kuşkusuz bu tür bir yönelimde neoliberalizmin ya da 
daha spesifik olarak ‘neoliberal yönetişim’ yaklaşımının sivil topluma bakışı 
ve bu bakış açısıyla sınırlandırılmış ‘katılım’ yol ve pratikleri belirleyici 
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bir rol oynamıştır. Bu yeni dönemin sadece devlet-piyasa değil, devlet-
sivil toplum ilişkisinin de ana hatlarını ortaya koyan ‘yönetişim’ yaklaşımı, 
devletle birlikte sivil toplumun da faaliyet alanını, işleyiş mantığını ve devlet 
ve/veya piyasalarla ilişki biçiminin genel çerçevesini çizdiği oranda bu yeni 
‘korporatist’ yapının temel çatısını oluşturmuş; bir yandan devlet, piyasa 
ve sivil toplum aktörleri arasındaki ilişkiyi, her kesimin belirli görev ve 
sorumluluklara sahip olduğu bir ‘ortaklık’ ilişkisi olarak tanımladığı oranda 
bu korparatist yapıya form, diğer yandan ‘işletmecilik’ ya da ‘yeni kamu 
işletmeciliğine’ dayalı piyasa kurum ve kurallarını tüm bu kesimlerin temel 
işleyiş prensibi haline getirdiği oranda bu forma ruhunu kazandırmıştır. Diğer 
ve daha açık bir ifadeyle ‘yönetişim’ yaklaşımının, yalnızca bir neoliberal 
devlet inşasını değil aynı zamanda neoliberal bir sivil toplum inşası sürecinin 
de ideolojik çatısını oluşturduğu söylenebilir. Dahası ‘yönetişim’ paradigması 
doğrultusunda bu yeni korparatist yapı öncekilerden farklı olarak devletin 
doğrudan hiyerarşik baskı ve angajmanları üzerinden değil daha ‘dolaylı’ 
ve piyasadan mülhem mekanizmalar kullanılmak suretiyle daha az baskıcı 
ve hatta daha az ideolojik olarak gösterildiği oranda, sivil topluma etkisi ve 
nüfuzu da daha sinsi ve derinlikli olmuştur. 

Her şeyden önce bu sivil toplum ‘katılımının’, sivil toplumu, bizatihi değil, 
günümüzün ekonomi-politiğine desteği ve katkısı oranında değerli kabul 
ettiğini ve bu açıdan hiç olmadığı ölçüde sivil toplumu araçsallaştırıcı bir 
tutum sergilediğini söylemek mümkün görünmektedir. Sivil toplum, Refah 
devletinin günümüzdeki tasfiyesinin ortaya çıkardığı kriz halini telafi 
edecek ve bunun beraberinde getirdiği yönetişim, toplumsal yeniden üretim 
ve meşruiyet krizlerine çözüm getirmesi beklenen neredeyse araçsal bir 
kategoriye indirgenmiştir. Dönemin sivil toplumu yönetişim süreçlerine katma 
iddiasındaki bütün katılım formları bu araçsallaştırıcı yaklaşımın izlerini taşır. 
Dahası bu sivil toplum pozisyonu, söz konusu araçsallaştırmanın doğrudan 
bir sonucu olarak, ‘sosyal sermaye’, ‘sosyal ekonomi’, ‘sosyal girişimcilik’ 
gibi adlar altında piyasa eksenli kalkınmaya ‘toplumsal’ ve ‘kültürel’ 
unsurlar ekleyerek, gerek sivil toplumdaki toplumsal dayanışma ve tutunum 
biçimlerini gerekse de bu alandaki gönüllü emeği ve yerel ya da uzmanlığa 
dayalı bilgiyi neoliberal devlet stratejilerinde kullanılacak temel bir kaynak 
olarak gördüğü oranda, sivil toplumu sömürgeleştirme yönünde de güçlü bir 
eğilimi temsil eder. Diğer taraftansa bu ‘katılım’ şablonu, tüm ‘çoğulculuk’ 
iddiasına karşın fazlasıyla tektipleştirici bir yapıya sahiptir. Çünkü sivil 
toplumu hem merkez hem de çevre ülkelerde Refah ya da Kalkınmacı Devlet 
pratiklerinin tasfiyesiyle birlikte ortaya çıkan boşlukları dolduracak, dahası 
bu sorumlulukları söz konusu ‘verimsiz’ ve ‘hantal’ modellerin aksine tıpkı 
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piyasa aktörleri gibi etkin ve verimli bir şekilde yüklenecek ‘kâr amacı 
gütmeyen’, ‘gönüllü’, ‘STK’ tipi örgütlerden mürekkep ‘üçüncü sektör’ denen 
şey çerçevesinde tanımlar. Bu yolla sivil toplumu neredeyse tümüyle ‘üçüncü 
sektör’le eşitler ve dahası hem ideolojik olarak hem de pratikte rol, faaliyet ve 
ilişkileri itibariyle her tür toplumsal hareket ya da örgütü hem ideolojik hem 
de politik düzeyde bu tür bir kalıba sokma noktasında fazlasıyla dayatmacı 
bir tutuma sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, neoliberal yönetişimin vaat ettiği 
çeşitlilik ve çoğulculuğun gerçekte bir yanılsamadan ibaret olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. 

Öte yandan bu sivil toplum pozisyonu ya da katılım modeli hiç olmadığı kadar 
asimilasyonist bir yapıya sahiptir. Neoliberal yönetişim, toplumların farklı 
çıkarlara ve çatışan gündemlere sahip gruplar içerdiğini kabul etse de belirli 
hedefler doğrultusunda bunları ‘paydaşlar’ ya da ‘ortaklar’ olarak içeri almaya 
ve kontrol altında tutmaya ya da belirli siyasi/toplumsal hedeflere hizmet edecek 
şekilde yönlendirmeyi amaçlar. Fonlar, kontratlar, hesapverebilirlik ölçütleri, 
angajman kuralları vs. yoluyla ortaya konulan koşullar, pek çok örgütü bu 
bambaşka ‘dünyanın’ içerisine çeker ve bu dünyanın çoğunlukla yukarıdan 
aşağı dayatılan gündemlerini, dilini, pratiklerini benimsemeye zorlar. Bu tür 
bir ‘piyasanın’ içerisine çekildikçe bu örgütler, daha azıyla daha fazlasını 
yapmaya ve dolayısıyla daha fazla ticari stratejiler ve işletmecilik yaklaşımları 
benimsemeye, donörlerin sıkı hesapverebilirlik isteklerini karşılamak üzere 
daha fazla bürokratik yapılar içerisine girmeye ve dolayısıyla ‘temsil’ 
iddiasında bulundukları sorun alanlarının ve toplumsal tabanlarının gerçek 
gündemlerinden ve en genel düzeyde ‘toplumsal sorumluluk’ bilincinden 
tedrici bir uzaklaşmaya mecbur kalırlar. Diğer taraftan, bu araçsallaştırma, 
tektipleştirme ve asimilasyon süreçlerine katılıma yanaşmayanlar açısından 
bu ‘katılım’ şablonu, gerçekte büsbütün dışlayıcı bir yapıya sahiptir. Çünkü, 
karar alma ve yürütme süreçlerine katılım, devlet ya da devletlerarası 
kuruluşlarla ve sadece uzmanlık alanlarını ilgilendiren meselelerde ‘ortaklığı’ 
ya da ‘paydaşlığı’ ve dolayısıyla daha en başından oyunun kurallarını kabul 
etmiş ‘seçkin’ örgütlerin yer aldığı ve daha muhalif örgüt ve hareketlerin 
‘fazla ideolojik’ bulunarak dışlandığı ve katılım sürecinin ‘çatlak’ seslerden 
arındırıldığı bir yapı arz eder.  Bu süreçlerde örgütler, çözüm alanlarındaki 
etkinlikleri, ortaya konulan çerçeve dâhilindeki yaratıcılıkları, daha azıyla 
daha fazlasını yapma doğrultusundaki çabaları, kısaca daha fazla ‘uyumlu’ ve 
‘kullanışlı’ oldukları ölçüde kıymet gördüklerinden, sorun alanlarına ilişkin 
yapısal nedenlere ya da daha makro ölçekli çözümlere dönük tespit ve çabalar, 
bu tür bir ‘katılımın’ genel mantığıyla ters düşer. 
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Nihayetinde bu sivil toplum ‘katılımının’ bir başka karakteristik yönü de, 
tüm demokratik olma iddiasına karşın, fazlasıyla anti-demokratik bir yapıya 
sahip olmasıdır. Yalnızca günümüzün toplumsal meselelerinin çözümünü söz 
konusu örgütlere yükleyerek temsili demokratik yapıların dışına çıkarmakla 
kalmamakta, dahası demokrasiyi temsili demokratik yapıların ötesine taşımayı 
hedefleyen ve ‘bağımsız’ ve ‘güçlü’ bir sivil toplumun tabanın taleplerini 
yönetim/yönetişim süreçlerine taşıması beklentisine dayalı (sosyal) liberal 
‘katılım’ meselesini dahi araçsallaştırmakta hatta işlevsizleştirmektedir. 
Karar almadan ziyade yük ve sorumlulukların devrini esas alan bu tek 
boyutlu sivil toplum ‘katılımı’, bir taraftan söz konusu örgütlerin üzerine 
kaldırabileceğinden fazla bir yük bindirdiği ve aynı zamanda sivil toplum 
örgütlerinin piyasa mantığı doğrultusunda faaliyet yürütmeye ve kendini bu 
çerçevede yeniden yapılandırmaya zorladığı oranda, söz konusu katılımın 
“yeni bir zorbalık” olup olmadığının sorgulanmasına dahi yol açmıştır (Cooke 
& Kothari, 2002). Dolayısıyla, Güney ve Kuzey ülkelerinde yönetişim ilkeleri 
yoluyla sivil toplumun bu “kurumsallaştırılma” çabaları, “çıkarların sektörel 
düzeyde temsili” ve böylelikle “genel çıkarın fiilen ortadan kaldırılması 
yönünde güçlü bir eğilimi” temsil etmekle kalmaz (İnsel, 2007); aynı 
zamanda, liberal demokrasilerde ortak yararın tecessüm etme yöntemleri 
olarak gösterilen, Refah Devleti modelinin ‘çoğulcu demokrasi’ ya da daha 
güncel ‘katılımcı demokrasi’ yaklaşımlarını da yerle bir eder. Bu ikisinin, 
başta refah ve kalkınma gibi alanlar olmak üzere hemen her şeyi siyasete, 
dolayısıyla da devlet düzeyine taşımaya kapı açtıkları ve böylelikle devletin 
toplum ve piyasalara müdahalesini meşrulaştırdıkları düşünüldüğünden söz 
konusu yaklaşım açısından kabul edilemezler. Ki bu, Friedrich A. Hayek gibi 
neoliberal teorisyenlerin Keynesçi dönemin ‘çoğulcu demokrasi’ yaklaşımına 
yönelttiği en temel eleştiri olmasının yanı sıra, 1980’li yılların Washington 
Mutabakatı’nın habercisi olan meşhur 1975 tarihli Trilateral Komisyon 
raporununun Keynesçi modele ilişkin ‘yönetilebilirlik krizi’ tespitinin de 
temel motiflerinden biridir. Dolayısıyla burada, devleti piyasa içerisine çeken 
ya da piyasaya müdahaleyi artıran bir ‘sivil toplum’ yaklaşımından ziyade, 
refah ve kalkınmaya ilişkin eskiden devletin gerçekleştirdiği rol ve görevleri 
üzerine almanın yanı sıra onunla ‘ortaklık’ temelinde çalışacak ve dolayısıyla 
devletin piyasalara müdahalesini asgari düzeye indirecek bir sivil toplum 
tasavvuru söz konusudur. 

Dolayısıyla bu modelde sivil toplum katılımı, neoliberal dönemin temel 
kaygısı olan ‘verimlilik’ ve ‘yönetilebilirlik’ meseleleriyle uyumlu bir 
çerçeveye oturtulmuştur. ‘Meşruiyete’, halka dayalı olup olmaması, yani 
kaynağı açısından değil, iktisadi sonuçları ve çıktıları açısından ayrıcalık 
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tanınır. Sorun, temsili demokrasinin günümüz sorunlarını çözme konusundaki 
hantallığı, verimsizliği ve kullanışsızlığı olarak görüldüğünden, yönetişim 
süreçlerinde etkinlik ve işlevsellik ön plana çıkar. Katılımcıların gerçekten 
temsili ve toplumsal bir yapıya sahip olup olmadıklarından çok, partiküler 
bir sorun alanında ne oranda etkin oldukları daha bir değer kazanır. Diğer 
taraftan bu ‘katılım’ formunda, daha uyumlu ‘paydaşlar’ lehine katılımı 
sınırlandırma arayışı nedeniyle, meşruiyet ve temsiliyet meseleleri kuşkusuz 
ki ‘yönetilebilirlik’ kaygısı karşısında da ikincil konumdadır. Neoliberalizmin 
temel meselesi kamusal gerekçelerle devletin piyasaya müdahalesinin 
önüne geçilmesi olduğundan, yalnızca ‘kamusal yararın’ ve bu doğrultuda 
devletin kamusal sorumluluklarının mümkün olduğunca dar bir biçimde 
tanımlanması değil, aynı zamanda bu tür bir müdahaleye zemin oluşturan 
siyasi ve toplumsal yapı ve kanalların da mümkün oluğunca siyasetin dışına 
taşınması ve dahası kontrol altında tutulması gerekir. Neoliberal yönetişim 
biçimleri, en az neoliberal devlet kadar, faaliyetleri açısından sınırlandırılmış, 
kullanışlı, teknokratik ve dolayısıyla ‘yönetilebilir’ bir sivil toplum inşası 
yönünde ‘yönetilebilirlik’ meselesine elverişli bir çerçeve sunmuş, esaslı 
bir çözüm getirmiştir. Katılım süreçleri, ekonomik, politik ve ideolojik güç 
dengesizlikleriyle malul olmaları bir yana, hem oyunun kurallarıyla problemi 
olmayan çoğunlukla dikkatlice ayıklanmış ‘seçkin’ STK’lardan oluştukları 
oranda kamusal temsiliyet gücünden hem de yalnızca bu seçkin aktörlerin 
belirli siyasa alanlarındaki partiküler çıkar pazarlıklarıyla şekillendikleri 
oranda da daha kolektif ya da kamusal çıkar arayışlarından yoksundurlar. 
Dahası bu yapılar, pek çok toplumsal kesime ilişkin karar ve uygulamaları 
temsili demokrasinin dışına taşıdıklarından daha geniş bir kamusal 
hesapverebilirlikten yoksundurlar ve temsili demokrasiyi derinleştirmek bir 
yana dursun, onun dahi gerisine düşerler.

Tekrar en baştaki soruya dönecek olursak, kanımızca neoliberalizm gibi 
ideolojik dayanakları itibariyle normatif ve hatta ütopik bir projenin nasıl bu 
denli uzun soluklu olabildiğinin cevabı, siyasi ve ideolojik olarak zamansal 
ve mekansal ölçekte kendini yeniden üretme kapasitesinin yanı sıra, en 
çok da sivil toplumdaki ‘muhalefeti’ ve hatta ‘karşıtlarını’ bu soğurabilme 
kapasitesinde yatmaktadır. Kuşkusuz bir bütün olarak kapitalist dönem ve 
bu dönemin farklı sermaye birikim rejimleri, en genel düzeyde Gramsci’nin 
‘genişletilmiş devlet’ dediği şeye tekabül eden devlet ve sivil toplum arasındaki 
farklı ‘kaynaşma’ biçimlerini ve dolayısıyla siyasi ya da toplumsal düzeyde bu 
tür bir ‘soğurmayı’ mümkün kılacak pek çok siyasi ve toplumsal mekanizmayı 
ortaya çıkarmıştır ve bunun yeni bir durum olduğunu öne sürmek mümkün 
değildir. Neoliberal öncesi dönemdeki Refah Devleti modelinin çeşitli 
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muhalif partileri ve örgütlü işçi sınıfını ya da sendikaları sisteme eklemleme 
düzeyi kuşkusuz bunun en çarpıcı örneklerinden birini oluşturur. Bununla 
birlikte, önceki dönemlerin bu ‘soğurma’ biçimleri, sivil toplum yapılarının – 
örneğin en son örnekte örgütlü işçi sınıfının- çok geniş düzeyde tanımlanmış 
hak ve yetkilere ve bu hak ve yetkilerin beraberinde getirdiği daha kurumsal 
siyaset kanallarına olanak tanımış olmasına karşın, günümüzdeki ‘katılım’ 
modelini ve ortaya çıkardığı hâkim örgütsel formları öncekilerden farklı kılan 
muhtemelen en temel husus, sivil toplumu tüm bu hak, yetki ve kanallardan 
mahrum bırakmaya ve neredeyse tümüyle siyaset alanının dışına atmaya 
dönük güçlü basıncıdır.

DİPNOTLAR
1 Bu iyimserliğe çeşitli devlet ya da uluslararası örgüt/şirket başkanlarından 

gelen açıklamaların da katkısı inkâr edilemez. Örneğin Fransa’yı 
küresel piyasaya açma doğrultusunda en ciddi çabaların sahibi olan 
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy “laissez-faire politikalarının 
sona erdiğini” ilan etmiş (The Economist, 16 Ekim 2008), neoliberal 
politikaların temel uluslararası aktörlerinden en önemlisi olan IMF’nin 
başındaki isim Dominique Strauss-Kahn ve ünlü spekülatör George Soros 
ise krizi, sırasıyla, “yeterince düzenleme ve kontrolün olmaması” ya da 
“serbest-piyasa köktenciliği” dedikleri şeye bağlamışlardır (Financial 
Times, 1 Ekim 2009).

2 Bu dönemde de 1980’lerdeki Thatcher/Reagan gibi neoliberal sağ 
iktidarların önayak olduğu –bireycilik, özelleştirme, deregülasyon ve 
piyasalaştırmaya dayalı- neoliberal politikaların ekonomik, toplumsal ve 
siyasal pek çok düzlemde ortaya çıkardığı kriz hali, yalnızca Üçüncü Dünya 
ya da post-komünist ‘geçiş ekonomilerinin’ sokaklarında değil Dünya 
Bankası başta olmak üzere Bretton Woods kuruluşları koridorlarında da 
ses bulmuş ve söz konusu kuruluşların -Thatcher/Reagan döneminin salt 
piyasa ve bireycilik retoriğine karşı- ‘iyi yönetişim’ adı altında devlet 
müdahalesinin gerekliliğine, sivil toplumun geliştirilmesine ve yoksullukla 
mücadeleye vurgu yapmaya başlamaları benzer bir sonun işaretleri olarak 
görülmüştür.

  
3 Taraftarı ya da karşıtı olsun neoliberalizmi kendi teorik ve politik 

öncüllerinden yola çıkarak bir devlet-piyasa karşıtlığı tezi üzerinden ve 
dolayısıyla ‘minimal devlete’ doğru giden bir süreç olarak değerlendiren 
yorumlar daha en başından itibaren pek çoklarınca sorunlu bulunmuştur. 
Örneğin, neoliberalizmi ‘devlet müdahalesinin azalması’, laissez-faire ya 
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da ‘minimal devlet’e doğru bir yönelim olarak gören hâkim yaklaşımları 
‘neoliberal peri masalı’ olarak gören ‘düzenlemeci kapitalizm’ yaklaşımına 
göre, eğer ideolojik düzeyde neoliberalizm, piyasa üzerinde hiçbir devlet 
müdahalesinin olmaması, kendi kendini düzenleyen piyasalar ya da 
‘minimal devletle’ aynı şeyse günümüz gerçekliğinin bununla uzaktan 
yakından alakası yoktur. Son otuz yıllık süreç, bırakın devletin müdahale 
ve düzenlemelerinde bir azalışı, gerçekte tam aksi yönde bir yönelime işaret 
eder: “Neoliberalizm deregülasyonu vazeder fakat paradoksal biçimde 
regülasyonu artırdığı ve genişlettiği görülür. Neoliberalizmi ulaşmış olduğu 
‘deregülasyon’ düzeyiyle değerlendirirsek sonuç başarısızlık olacaktır. 
Şayet onu teşvik ettiği  ‘regülasyon’ düzeyiyle değerlendirecek olursak, 
sonuç, kelimenin tam manasıyla fiyasko olacaktır” (Levi-Faur/Jordana, 
2005: 6-7). Bu yaklaşıma göre, son otuz yılın küresel kapitalizminin temel 
niteliğini ‘deregülasyon’ değil, regülasyonun devlet ve piyasaların ötesinde 
sivil topluma doğru yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi oluşturur. Bu 
dönemde “[y]alnızca piyasalar, devletler ve devlet düzenlemesi değil, sivil 
toplum, iş dünyası, özel sektör dernekleri, meslek grupları ve uluslararası 
örgütlerce gerçekleştirilen devlet dışı düzenleme de daha heybetli 
bir hal almıştır” (Braithwaite, 2008: 27). Dolayısıyla, bu yaklaşıma 
göre ‘neoliberalizm’ geç yirminci yüzyılın hâkim ekonomik ve politik 
yönelimlerini göstermesi açısından yanlış bir adlandırmadır. Bunun yerine 
önerdikleri isimse, ‘refah kapitalizmi’nin yerini alan ve hiçbir biçimde 
bazılarının iddia ettiği gibi 1800’lerin ‘laissez-faire kapitalizmine’ bir geri 
dönüşü ifade etmeyen, “düzenlemeci kapitalizm” (regulatory capitalism) 
dedikleri şeydir (Levi-Faur, 2005). 

4 İngiltere özelinde devletin üçüncü sektör örgütleri bu teşvikinin çok kısa 
zamanda sonuç verdiği rakamlarla da teyit edilmiştir: 2005 yılına kadarki 
on yıllık süreçte hayır kurumlarının sayısının 98.000’den 166.000’e çıktığı 
görülür. Kaldı ki, sayısı 200.000’e ulaşmış olan cemaat ya da komşuluk 
temelli daha küçük gruplar bu sayıya dâhil değildir. Bu dönemde ülkede 
yılda ortalama 6.000 yeni hayır kurumu kurulduğu,  bu örgütlerde istihdam 
edilen profesyonel çalışan sayısının 1,5 milyona, gönüllü sayısının ise 
tahmini 6 milyon gibi bir rakama çıktığı ifade edilmektedir. Aynı dönemde 
hizmet, hak savunusu ve kampanya harcamaları 20 milyar poundla 
neredeyse ikiye katlanmış ve bu sektörün aktifleri 70 milyar pounda 
ulaşmıştır.  İngiltere’de bu örgütler, kişisel sosyal bakımın (personal social 
care) % 40’ından fazlasını karşılayacak bir boyuta ulaşmışlar ve dahası 
gelirlerinin % 37’si gibi bir oranını da devletten aldıkları hizmet ihaleleri 
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yoluyla elde etmişlerdir (Dean, 2005’ten aktaran Lavalette/Ferguson, 
2007).

5 Blair’in ‘Yeni’ İşçi Partisi (New Lobour) hükümeti açısından bu ‘Üçüncü 
Yolculuğun’ temel ilham kaynağı olan kişi, söz konusu yaklaşımı “Üçüncü 
Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi” (2000) adlı kitabında teorik 
düzeyde formüle eden ünlü sosyolog Anthony Giddens’tır.  

6 Choudry ve Shragge (2011: 504), bu yeni stratejideki hâkim trendleri 
şu şekilde sıralarlar: (1) Toplumsal çözülmeye yanıt olarak cemaatler 
vasıtasıyla ‘ahlaki bir alanın’ yeniden tesisi; (2) yeni ademimerkezi 
organizasyon formları ve cemaatlerin daha fazla sorumluluk ve katılımı 
lehine aşırı bürokratik devlet yapılanmasının reddi; (3) ‘konsensüs 
oluşturma’, ‘cemaat inşası’ (community-building) gibi yaklaşımlar yoluyla 
çatışma yerine yerel düzeylerde paydaşlardan birini de cemaatlerin 
oluşturduğu ‘ortaklığa’ dayalı yönetişim modelleri geliştirme; ve son 
olarak (4) sosyal ve ekonomik önlemlerin kaynağı olarak devletin yerini 
alacak bir anlayışla piyasa ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.  

7 ‘Yeni Kurumsal İktisat’ yaklaşımının önde gelen temsilcilerinden olan ve 
1997-1999 yılları arasında Dünya Bankası’nın baş ekonomisti olarak görev 
yapan Joseph Stiglitz ‘Post-Washington Mutabakatı’ adını verdiği bu yeni 
dönemin ana hatlarını çıkarmaya ve yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Stiglitz’e 
göre temel mesele Washington Mutabakatı’nın ortaya koyduğu biçimiyle 
devletin piyasaya müdahil olup olmaması değil, nasıl müdahil olacağıdır: 
“Daha önemlisi, devlet ve piyasanın birbirlerini ikame edebileceğini 
düşünmemeliyiz (…) Devlet kendisini, piyasanın tamamlayıcısı olarak 
görmelidir. Bu tamamlayıcılığı, piyasaların işlerini daha iyi yerine 
getirmelerini sağlayan eylemleri üstlenerek yapar” (aktaran Fine, 2011: 
230).  

8 Örneğin 2000’li yılların başında yapılan kapsamlı bir araştırma bu sektörün 
dünya gayrisafi hasılasının yaklaşık % 5’ne tekabül ettiğini ve 40 milyon 
civarında insanı istihdam ettiğini ortaya koymuştur. Yalnızca perifer 
ülkelerde değil ABD, İngiltere ve Avustralya gibi merkez ülkelerde bile 
bu sektörün ekonomik olarak aktif nüfusun % 8’ini istihdam ettiği tespit 
edilmiştir (Salamon vd., 2003).  

9 Wolch’a göre (1990), her ne kadar yüz yıldan daha uzun süredir kamusal 
ve gönüllü sektör arasındaki ilişki sanıldığından daha sıkı olsa da ‘gölge 
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devletin’ menşei iki tarihsel dalganın ayrışmasına dayanır. Bunlardan ilki 
hükümet kurum ve hizmetlerinin hiç olmadığı kadar genişlediği kabaca 
1933-1973 arası dönemken, diğeri, bunu izleyen ve bütün yönetim 
düzeylerinde söz konusu programların çoğunun aynı geniş ölçekte geri 
alındığı günümüze kadar gelen dönemdir. Bu ikinci dönemin en önemli 
özelliği ise, yasama, yürütme ve kamu bürokrasisinin görevinin, hizmet 
sunumunu gerçekleştirmekten ziyade bunları denetlemek olduğu zabıta 
(policing) organlarına dönüşmüşmüş olması; yani kısaca Osborne ve 
Gaebler’ın (1992) metaforuyla ‘kürek çeken’ devletten ‘dümen tutan’ 
devlete doğru dönüşümdür.  

10 Yirmi dört ülkeyi kapsayan araştırmalarında Salamon ve Sokolowski 
(2001), devletin yüksek düzeyde hizmet sunumunun düşük düzeyde gönüllü 
faaliyete yol açacağına ilişkin neoliberal varsayımın tam zıddı sonuçlara 
ulaşmışlardır. Buna göre, İsveç ve Finlandiya gibi “aşırı müdahaleci” 
devletler yüksek oranda gönüllülüğe sahipken; Avustralya, İrlanda ve 
ABD gibi orta düzeyde hükümet harcamasına sahip ülkeler orta düzeyde 
gönüllülüğe; çok düşük düzeylerde hizmet harcamaları yapan Meksika ve 
Romanya gibi ülkeler en düşük düzeyde gönüllülüğe sahiptirler. Bu tür bir 
bulgunun, hizmet sunmunda hükümet müdahalesinin özel gönüllü faaliyeti 
“dışladığı” (crowd out) önermesiyle çeliştiği görülür.  

11 Çeşitli araştırmalar, ‘üçüncü sektör’ örgütlerin devletle olan bu bağımlılık 
ilişkisinin neoliberal dönemde de değişmediğini göstermektedir. Devlet 
dışı yardım olanaklarının daha geniş düzeyde olduğu merkez ülkelerde 
dahi üçüncü sektör kuruluşların devletin finansman desteğine bağımlılığı 
çok ciddi düzeydedir. Salamon’un (1995) tespitine göre bu oran ortalama 
% 40 iken, Scott (2003) % 60 olarak zikreder. Özellikle sektörün sosyal ve 
insani hizmet alt kollarında devlet fonlarına bağımlılığı çok daha fazladır 
ve bu alanlardaki örgüt fonlarının % 80’inden fazlasını oluşturur (Eakin, 
2001: 5).  

12 Diğer taraftan aynı dönemde uluslar arası kredi ve kalkınma kuruluşları 
nezdinde ‘Uluslararası Keynesçilik’ de, yardım alan çevre ülkelerde 
‘kalkınmacı devlet’ pratiklerini ve dolayısıyla kalkınmada devletin öncü 
rolünü benimsemesi dolayısıyla, kalkınma fonlarını doğrudan bu ülkelerin 
hükümetlerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Tıpkı refah devleti modeli 
uygulayan Batılı ülkelerde olduğu gibi, Üçüncü Dünya ülkelerinde de 
devlet, dönemin ruhuna uygun olarak, ‘kamusal çıkar’ ya da ‘genel 
refahın’ vücut bulması şeklinde sosyal demokrat anlamına uygun şekilde 
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kullanılırken, ‘sivil toplum’, dinsel örgütler, işveren örgütleri, sendikalar 
vb. çerçevesinde temsil edilen çıkar gruplarına referansla ele alınmıştır. 
Bununla birlikte buralarda da, günümüzdeki anlamıyla gönüllü, kâr amacı 
gütmeyen ‘üçüncü sektör’ örgütlerin varlığından söz edilebilir. Uzun süredir 
Üçüncü Dünya’da yardım faaliyeti yürüten Kilise örgütlenmeleri bilinen 
bir olgu olsa da, çoğunluğu II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış olan 
daha liberal geleneklere sahip (OXFAM gibi) diğer Batı orijinli örgütlerin 
sonradan bunlara katıldığı görülür. Diğer taraftan aynı dönemde Üçüncü 
Dünya ülkelerinde, daha sınırlı ve Batıdaki benzerleri kadar kurumsallaşmış 
olmasa da kalkınma literatüründe ‘Cemaat Temelli Örgütler’ (Community-
Based Organizations) ya da ‘Taban Örgütleri’ (Grassroots Organizations) 
olarak adlandırılan ve II. Dünya Savaşı sonrasında yoksulların temel 
ihtiyaçlarını karşılamada post-kolonyal devletlerin başarısızlıklarına bir 
yanıt olarak ortaya çıkmış olan yerli örgütlerin de belirmeye başladığına 
şahit olunmuştur. Çoğunlukla liderleri, bağımsızlık sonrası dönemin kadın 
ve radikal sol hareketlerinde aktif olarak yer almış,  toplumsal olarak 
bilinçli, orta sınıf yurttaşlardan oluşan bu örgütler, “sosyal adalete dayalı bir 
kalkınma” yaklaşımını teşvik etmişler ve sağlık ve ekonomiyle ilgili projeler 
yanında siyasi haklarla ilgili kampanyalar da yürütmüşlerdir. Çoğunlukla 
devlet ve uluslararası kuruluşların patronajından bağımsız, canlı bir siyasi 
kültürün sembolleri olarak kabul edilen bu örgütler, doğrudan ulusal ve 
uluslararası resmi fonlara konu olmasalar da çoğunlukla uluslararası 
düzeyde faaliyet yürüten (OXFAM ve SIDA gibi) çeşitli Batılı STK’ların 
birlikte hareket etmeye ve fon sağlamaya hevesli oldukları örgütler haline 
gelmişlerdir (Kamat, 2003; 2004; Veltmeyer, 2005; Ryfman, 2006: 20-24). 
Dolayısıyla buralarda da devletin, en azından ideal düzeyde, ekonomik 
kalkınma ve refahı gerçekleştirmenin temel faili olarak görüldüğü ve bu tür 
sivil toplum örgütlerinin de her ne kadar metropol ülkelerdeki benzerleri 
gibi devlet (ya da uluslararası aktörlerin) yardımına konu ve onlar kadar 
kurumsallaşmış olmasalar da devleti ‘tamamlayıcı’ desteklerinden ve bu 
desteği aşan kamusal yarar fikrine bağlılıklarından söz etmek mümkündür.

 
13 Bu politikaların en yaygın ve bilinen örneği devletin sahip olduğu çeşitli 

iktisadi teşekküllerin özelleştirilmesi olsa da bununla sınırlı değildir. 
Bu ‘doğrudan özelleştirme’ modeli yanında söz konusu dönemde 
özelleştirmenin ‘daha az farkedilebilir’ biçimlerini de tespit etmek 
mümkündür. Daha önce paraya ve dolayısıyla piyasa mekanizmasına konu 
olmayan alanların (su kaynakları, meralar vb.) piyasaya açılması; kamusal 
hizmetlerin devlet eliyle özel firmalara ihale edilmesi (contracting-out); 
daha ‘verimli’ çalışması adına kamu sektörüne özel sektörün kullandığı 
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kural ve pratiklerin (ölçme ve değerlendirme teknikleri, hedef odaklı 
çalışma, performansa dayalı ücretlendirme ve kısa dönemli kontratlar 
vb.) girmesi ya da kısaca ‘yeni kamu işletmeciliği’ denen şey; kamu-
özel ortaklıklarının tesis edilmesi ve istihdam ve hizmetlerin kamusal 
alandan özel hane halkı alanına, enformel sosyal alanlara ya da üçüncü 
sektör örgütlere kaydırılması gibi politikalar daha ‘dolaylı’ ya da ‘daha 
az farkedilebilir’ özelleştirme biçimleridir (Armstrong vd., 1997; Clarke, 
2004). Dolayısıyla tüm bunlar, yalnızca ekonomik gücün devletten özel 
şirket ve kurumlara geçirilmesini değil aynı zamanda devletten geriye 
kalan kurum ve hizmetlerin de piyasa ve ticaret kurallarına tabi kılınmasını 
esas alır.

14 Bu iki temel yaklaşımın yanı sıra ‘kamu tercihi teorisi’, ‘işlem maliyeti 
teorisi’ ya da ‘asil-vekil teorisi’ gibi daha pek çok teorik arka plana 
sahip bu yaklaşımın kamu yönetimi anlayışına getirdiği ‘yenilikleri’ şu 
şekilde sıralamak mümkündür (Pollitt, 2003, 27-28; Hood, 1991: 4-5): 
Öncelikli değerler açısından evrensellik, eşitlik ve güvenlikten esneklik, 
etkinlik/verimlilik ve yurttaşın rolünün ‘homo economicus’ ya da müşteri 
olarak tanımlandığı bireyciliğe geçiş; yönetim sistemleri odağının girdi 
ve süreçlerden sonuç ve çıktılara doğru kayması; özellikle performans 
göstergeleri ve değerlendirme sistemleri (benchmarks systems) yoluyla 
ölçmeye ve sayısallaştırmaya geçiş; daha fazla uzmanlaşmış, “cılız” (lean), 
“donuk” (flat) ve özerk örgütsel yapılara öncelik verilmesi; örgütler içinde 
ve arasında biçimsel, hiyerarşik ilişkilerin kontratlar ya da kontrat benzeri 
ilişkilerle yer değiştirmesi; kamu hizmetlerinin görülmesinde piyasa ya 
da piyasa-benzeri mekanizmaların çok daha geniş biçimde yer tutması; 
hizmet kalitesine ve müşteri odaklılığa aşırı vurgu; kamu sektörü, piyasa 
sektörü ve üçüncü ya da kâr amacı gütmeyen sektör arasındaki sınırların 
genişlemesi ya da yok olmaya yüz tutması.
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