SİVİL TOPLUM

T

İNSANI GELIŞIM IÇIN
“SEN DE GEL”
Türkiye’de sivil toplum alanının öncü isimlerinden İbrahim Betil ile
başkanlığını yürüttüğü Sen-De-Gel Derneği’nin faaliyetlerini
ve Türkiye’deki sivil toplum algısını konuştuk.
- NEVRA YARAÇ
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katkıların kendi içinde devam edebilecek ve büyüyerek
genişleyebilecek etkide olması önemli. Bu çerçevede bazı
kıvılcımları ateşlemek gerektiğini gördük. Bunun da yerelin
ihtiyaçlarını dinleyerek, onlarla birlikte karar vererek
sürdürülebilir olabileceği düşüncesiyle projeler geliştirdik.
Gambiya’da çok büyük bir balıkçılık potansiyeli var. Batı
kıyısı Atlas Okyanusu’nda, diğer tarafta büyük Gambiya
nehri ülkeyi boydan boya geçiyor. Ancak bu insanların balık
teknesi, ağı, tekne motoru alabilecek maddi imkânları yok. İlk
projemiz balıkçılık olarak başladı ve köy yönetimlerine balıkçı
tekneleri, balık ağları ve motorlar verdik. Ve dedik ki tutulan
Sivil toplum alanına ilginiz ne zaman başladı?
balıkların yüzde 30’u balığı tutan balıkçılara, yüzde 40’ı köy
Çok küçük yaşta, ortaokul döneminde bu tür çalışmalara
halkına dağıtılacak. Kalan yüzde 30’u da pazarda satılıp
öğretmenlerimin teşviğiyle yönlendirildiğimden toplum
bir hesapta biriktirilecek ve bu teknelerin bakımı ve yeni
için bir şeyler yapmak benim için her zaman önemliydi.
tekneler alımında kullanılacak. Bu şekilde her gün kaç kilo
Profesyonel kariyerim sırasında da bu kadar aktif olamamakla
balık tutulduğunu köy halkı takip etmeye başladı. Bir kısmı
birlikte amacım hep eğitimle ilgili bir şeyler yapmaktı.
kendisine geleceği için bir özkontrol sistemi geliştirdiler.
1994’ten sonra böyle bir yolculuk başladı. İnsanların
Proje başladığından bu yana tutulan balık sayısı Ocak
bana duyduğu güvenle önce ENKA Okulları,
sonu itibarıyla 17 bin 436 kiloydu. Dört ayrı köye
TEGV, TOG Vakfı, Öğretmen Akademisi,
toplam yedi tekne verdik. 17 tonun yüzde 40’ı,
Hrant Dink Vakfı ve şimdi Sen-Deyani sekiz tona yakını onbinlerce insanın
Gel Derneği’ni bir arada götürmeye
beslenmesine katkı sağladı.
“8,5 milyon
nüfusu olan İsveç’te
çalışıyoruz.
190 bin STK var.
Balıkçılığın yanında başka
76 milyon nüfusu
Sen-De-Gel ne zaman ve nasıl
projeleriniz var mı?
olan Türkiye’de
doğdu?
Bahsettiğim nehrin iki yanı yeşil alan.
-İsveç’in dokuz katıAslında bir tesadüf olarak doğdu.
Dolayısıyla
hayvan beslenmesinde
güncel rakamlar
Afrika’dan gelen iki Gambiyalı TOG ile
sorun
yok
ama
insanların hayvan
101 bin STK olduğunu
işbirliği yapma arzusunda olduklarını
alacak
imkânları
yok.
Dedik ki bir aileye
gösteriyor”
ifade etti. Biraz dinledim ve önce kendim
dört-beş küçükbaş hayvan verelim. Tek
gideyim, göreyim, anlayayım istedim.
kural doğacak her iki yavrudan birini başka
Çünkü yereli tanımadan sadece bir şeyler
bir aileye vermeleri. Böyle yapınca bir aileye
yapmak adına oraya gitmenin doğru olmadığını
verdiğimiz beş hayvan bütün köy halkı tarafından
düşünüyorum. Tanıdıktan sonra yerelle işbirliği içinde
sahiplenildi. 298 hayvanla başladık ve Ocak sonu itibarıyla
yapılacak çok iş olduğunu gözlemledim ve bunun
1161 küçükbaş hayvanımız var. 446 aile yararlanıyor bu
ayrı bir dernek çatısı altında yapılması halinde başarıya
hayvanlardan. Nüfusları kalabalık olduğundan en az 10’la
ulaşabileceğini düşündüm. Çevremde bu konuya duyarlı
çarpmanız lazım. Yani, yaklaşık 5000 kişi hayvancılık
bir grup insanla derneği kurduk. Aslında her yedi insandan
projemizden yararlanıyor. Tavuk çiftlikleri kurduk köylerde,
birinin aç olduğu bir dünyada çok küçük katkılarla ne kadar
400 civciv veriyoruz. İki ay sonra o civcivler tavuk olunca
büyük değişimler yaratılabileceğini, Sen-De-Gel çatısı altında
kesiyorlar pazarda satıyorlar. Bir kısmıyla yeni civciv alıyorlar,
projeler geliştirdikten sonra gözlemlemeye başladık. İki sene
bir kısmıyla da bize o çiftliğin kurulması için ödediğimiz
içinde çok önemli adımlar attık.
paranın taksit taksit ödenmesini sağlıyorlar. 12-18 ayda tavuk
çiftliği bedelini ödeyecek. 16 çiftlik kuruldu, 6400 hayvan
Neler yaptınız?
verdik. Ayrıca kadınlara mikrokredi olarak buzdolapları
Türkiye’de sivil toplum diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok
verdik. Meyve sularını soğutup pazarda satarak buzdolabının
geri kalmış durumda. Her ne kadar kendimizi yardımsever bir
bedelini ödüyorlar. Bize avuç açıp yardım isteyen bir kesim
toplum olarak tanımlasak da, dünyada bu konuda ortalamanın
halinden çıkıp tam tersine “Siz bana borç verdiniz, ben bunu
altındayız. Bütün bunlara bakınca sivil toplumun önceki
çalışarak ödeyeceğim ve sonunda sahibi ben olacağım” diye
algılaması hep yardım vermek, yardım etmek şeklinde. Yardım
düşünüyorlar. Gençlerin istihdamı için bir marangoz atölyesi
etmek, sürekli bağış yapmak insanları tekrardan yardım, bağış
kuruyoruz. Elektrik olmadığından, güneş enerjisiyle çalışan
beklemeye yönlendirecekse bunun toplumsal gelişmeye bir
soğutma depoları yapıyoruz. Susuzluktan ölümler çok yüksek
katkısı olmayacağını düşünüyorum. O nedenle yapacağımız
olduğundan kuyular kazıyoruz. İnsani gelişime oldukça
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ürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum
Gönüllüleri Vakfı (TOG), Hrant Dink Vakfı,
Öğretmen Akademisi Vakfı gibi çok sayıda
sivil toplum kuruluşunun (STK) kuruculuğunu
ve yönetim kurulu başkanlığını yapan İbrahim
Betil, 2012’nin Şubat ayında kurulan Sen-De-Gel Derneği’nin
başkanlığını da yürütüyor. Dernek, özellikle “en az gelişmiş
ülkelerin” sorunlarını gözeterek projeler hazırlıyor ve hayata
geçiriyor. Betil ile Sen-De-Gel Derneği’nin çalışmalarını ve
Türkiye’de sivil toplum algısını konuştuk.
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bir kıvılcımı ateşlemiş. Verdiği bütün para da 25 milyon lira
civarında. Geri dönüşler yüzde 100’e yakın. İnsanlar çok
onurlu, borç verdiğin zaman kimse cebine atıp kaçmıyor. Bir
tarafta böyle örnekler, bir tarafta da boşa dağıtılan para var.
Dolayısıyla Türkiye’de de bu işin önü açılsa yapılacak iş çok.
Bizim derneğimizin kuruluş amacı en az gelişmiş ülkelerde
bu projeleri başlatmak. Dünya yoksulluk sıralamasında
Türkiye en az gelişmiş ülkeler içinde değil. Bizim için sınırlar,
inançlar, ırklar, kökenler hiç önemli değil.
Türkiye’de bir de “Sosyal bir fayda yaratıyorsan
bundan para kazanman ayıptır” gibi bir algı
var. Ama sürdürülebilirlik için para kazanmak
gerekli. Bu algı nasıl değiştirilebilir?
STK’ların sürdürülebilir olması için kaynağa ihtiyacı var. Bu
kaynağı bağış yoluyla alabilir ya da yaratabileceği iktisadi
işletmeler üzerinden kâr amacı güden kuruluşlar oluşturarak,
sağlanan kârı tamamen bu alanlara harcamak amacıyla
kullanabilir. Ben bunun hiçbir sakıncasını görmüyorum.
Sosyal girişimciliğin devam edebilmesi için de o gelişimi
sağlayan insanların bu parayı bulmaları lazım. Bugün
Türkiye’de kamuya yararlı dernek ve vakıflar Bakanlar Kurulu
kararıyla bu statüyü alıyor. Onlara yapılan bağışlar vergi
matrahından düşebiliyor, o da en fazla kârının yüzde 5’i kadar
bağış yaparsa. Ama ABD’de bu matrahtan değil ödeyeceği
vergiden düşülüyor. Dolayısıyla insanlar ben devlete vergi
mi ödeyeyim, yoksa kârımın bir kısmını STK’ya mı aktarayım
tercih noktasında, güvendiği bir STK’ya aktarabiliyor.
Türkiye’de sınır konabilir, verginin en fazla yüzde 10-20’sini bu
alanda kullanabilirsin denebilir. Bu yapıldığı zaman insanlar
ve kurumlar daha özenli, daha istekli bağış yapabilirler.
İkincisi, burada STK’ların sorumluluğu çok önemli. Türkiye’de
cumhuriyet kurulduğundan beri devletimizin merkeziyetçi
yapısı sivil toplumun gelişmesine çok sıcak bakmamış.
Bunu bir örgütlenme, bir gizli ayaklanma şeklinde algılamış.
Dolayısıyla yurttaş girişimi ikinci planda kalmış. Evet bu
baskı var ama diğer yandan STK’lar da gizli gündemler
oluşturarak şeffaflıktan uzaklaşmış, güven kaybetmişler.
Lafta değil uygulamada şeffaf olacaksınız. Kaynaklarımı
kimden, ne kadar aldım, nereye kullandım… Bütün bunları
benim söylemem de yetmez, bağımsız denetim kuruluşlarının
denetiminden geçerek bunları web sayfamızda ilan etmemiz
gerekli.

katkı sağladı bunlar. Şimdi başka bir en az gelişmiş ülkeye
yönlenme arayışımız var. Etiyopya biraz öne çıkıyor. Ancak
yerelden bir STK’nın bize başvurmasını istiyoruz çünkü biz
oraya kendi doğrularımızı empoze etmek için gitmiyoruz,
hiçbir ideolojik duruşumuz yok.
Projeleri kimler yürütüyor?
Orada dört proje sorumlumuz vardı, projelerimiz büyüyünce
beş oldu. Bir de Türkiye’den gönderdiğimiz gönüllü proje
koordinatörü var. O da altı ayda bir değişiyor. Yol paralarını,
kalacakları yeri ve yemeklerini veriyoruz. Bu şekilde projeler
hakkında bilgilendirme sağlanıyor, yerelle bir arada yeni
proje ihtiyaçları üretilebiliyor.
Bu modeli Türkiye’de herhangi bir köye
uygulamayı düşünüyor musunuz?
Türkiye’de 1990’ların ikinci yarısında başlatılan sosyal riski
azaltma projesi kapsamında, Dünya Bankası’ndan alınan
ciddi bir borçla insanlara yakacak, giyecek yardımı yapıldı.
Bugüne gelindiğinde yılda 24 milyar liradan yüksek bir
rakamdan bahsediyorum. Karşılıksız dağıtılıyor ve ben bunun
insanları onursuzlaştırdığını düşünüyorum. Türkiye’de genç
işsizliğinin rekor düzeye geldiği, yüzde 20’ler düzeyinde
olduğu bir ortamda işsizlik ödemelerinin yükseltilmesi
düşüncesi var. Ayda 1000-1500 TL gibi rakamlar konuşuluyor.
Siz bu şekilde karşılıksız verdiğiniz zaman insanları
tembelliğe yönlendirmiyor musunuz? Ben bunları doğru
bulmuyorum. Bugün ayrılan 24 milyarın yarısı bu şekildeki
projelere aktarılsa Türkiye’de insanların kişisel gelişimlerini
destekleyecek çok büyük projelere imza atacaklarını
düşünüyorum. Kurucularımızdan, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Aziz Akgül’ün başlattığı çok önemli bir
mikrokredi projesi var. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile 65 bin
kadının mikrokrediyle bir meslek sahibi olabilmesine yönelik
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Sosyal etkinin yaygınlaştırılabilmesi için
projelerin de sürekli olması gerekiyor. Oysa
genelde fon alınıyor, bir proje yapılıyor ve
bitiyor. Bu süreklilik nasıl sağlanabilir?
Burada STK’ların parayı verenlerden daha fazla sorumluluğu
olduğunu düşünüyorum. Aldığım kaynak, harcadığım
alanda yaptıklarım konusunda karşı tarafı sürekli olarak
bilgilendirirsem bağışı yapan, parayı veren bilgi alırsa
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beni desteklemeye devam eder. Ama yaptığın projelerin
de kendini sürdürebilecek şekilde kaynak üretmesi, etki
alanını genişletmesi açısından o projelerin seçimi de önemli
olabiliyor.

yol, konaklama parası binlerce liraya mal oluyor. Orada al
boyaları, ver fırçaları boyacıya 5000 liraya yapsın.” Amaç o
değil, proje orada bir araç. Son 11-12 yılda onbinlerce genç bu
süreçten geçmiş. Şimdi devlet içinde, özel sektörde rol aldıkça
çevrelerine yaptıkları etkiler de çok önemli oluyor. Öğretmen
Akademisi Vakfı, öğretmen eğitimi yapıyor. Bugüne kadar 85
binden fazla öğretmene bu eğitimlerin verilmesi etki alanının
ne kadar geniş olabileceğini gösteriyor.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcı bir
yönetim anlayışı… Aslında yerelden merkeze
tüm yönetim kademelerinde bu yaklaşımın
benimsenmesi gerekirken Türkiye’de bunun
aksi yönde uygulamaların arttığını görüyoruz…
Geçmişte kötü örneklerin aşındırdığı güveni geri
Türkiye’nin en kritik noktasına parmak bastınız. Türkiye’de
kazanmak için iyi örneklerin ortaya çıkması,
yerel yönetimlerin yetkisi yok. Bu nedenle yurttaş yerel
bunun için de yaratıcı fikirlere ve girişimlere
yönetimleri tanımıyor. Bu sınırı koyduğunuz, yerel yöneticilere
ihtiyaç var. Bu yaratıcılık nasıl tetiklenebilir?
güvenmediğiniz zaman insanlar da yereldeki yönetimlerin
Ailede “söz büyüğün” deniyor, okula gidiyor “konuşma, soru
bir önemi olmadığını görüyorlar. Bir sorun olduğunda
sorma, ezberle” deniyor. Bu ezbercilik, bu suskunluk küçük
“Ben bunu Ankara’dan hallederim” diyorlar. Yasaların
yaştan itibaren çocukların davranış biçimlerine dayatıldığı
değiştirilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım.
sürece o yaratıcılığı yok ediyorsunuz. Türkiye dünyanın 17’nci
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi dendiği anda
büyük ekonomisiyse bunun sürdürülebilir olabilmesi
bir korku sarıyor etrafı, “Haa siz Türkiye’nin
için insan sermayesinin geliştirilmesi lazım.
bölünmesinden yana mısınız” diye. Bakın
İnsan sermayemiz gelişmiyor. Onun için
ABD’deki eyalet sistemine. Meksikalıların
17’nci büyük ekonomi bu büyüklüğünü
göçü dolayısıyla bazı eyaletlerdeki
sürdüremez, kırılgan olur. İnsani
“Biz kendi
okullarda İspanyolcayla İngilizce eş
Gelişim
Endeksi’nde
Türkiye
doğrularımızı,
değerde gidiyor, bazılarında sadece
küçümsediğimiz
ülkelerin
de
altında.
‘Biz böyle iyiyiz’ diyerek
benimsemeyi seviyoruz.
İspanyolca birinci dil olabiliyor.
Bir kere kadını yok etmişsiniz
Biraz daha gözümüzü açıp
Türkiye’de bu yönde de bir kaygı
toplumda. Kızların okullaşmasında
eleştirel gözle bakmaktan
var. Ben farklılıkların bir toplumun
Türkiye çok gerilerde. Erken
korkuyoruz belki ya da
zenginliği olduğunu savunuyorum.
evlilikler,
cinsel ve psikolojik şiddete
baktırılmıyoruz”
Türkiye de bunu savundu yıllarca.
maruz kalmada dünyada en az gelişmiş
Ama iş uygulamaya geldiği zaman biz
ülkelerden daha kötü durumdayız. Biz
farklılıkları çok keskin şekilde traşlama
kendi doğrularımızı, “Biz böyle iyiyiz”
çabasındayız; o nedenle yerelin tercihlerine,
diyerek benimsemeyi seviyoruz. Biraz
görüşlerine bakılmıyor.
daha gözümüzü açıp eleştirel gözle bakmaktan
korkuyoruz belki ya da baktırılmıyoruz.
Türkiye’deki STK’lar hangi alanlarda
yoğunlaşıyor?
Sivil toplum alanında Türkiye diğer ülkelerle
Bazı kesimler STK’lar içine meslek kuruluşlarını, oda
kıyaslandığında nasıl bir tablo çıkıyor?
birliklerini, sendikaları da koyabiliyor. Meslek kuruluşları bana
Tablomuz şu: 8,5 milyon nüfusu olan İsveç’te 190 bin STK
göre kendi içlerinde meslek sahiplerinin örgütlenmesidir
var. 76 milyon nüfusu olan Türkiye’de -İsveç’in dokuz
ama bir STK değildir. STK deyince eğitim, sağlık gibi halkın
katı- güncel rakamlar 101 bin STK olduğunu gösteriyor.
hassas olduğu alanlar ön plana çıkıyor. Ancak sağlık ve
ABD’de 1,7 milyon, Fransa’da 800 binin üzerinde STK var.
eğitimin ötesine geçmek çok önemli. Çünkü bunlar daha çok
Dünyanın en büyük STK’sı ABD’de ya da Avrupa’da değil,
yardımlaşma gibi. Oysa toplumsal gelişime yönelik çalışmalar
Bangladeş’te, BRAC. Demek ki en az gelişmiş bir toplum
yapmaya başladığınız zaman etki alanı genişleyebiliyor.
olması da sorun değil sivil toplumun güçlenmesi için.
Örneğin TOG, gençlere güvenip yetki verdiğiniz zaman
neler yaratılabileceğini bire bir yaşayan bir STK oldu. Şu
Başka projeleriniz olacak mı?
anda 55 bin genç 125 üniversitede yılda 1000’den fazla proje
Ben kendi fikirlerimle hareket etmekten çok toplumun,
yapıyor. Daha üniversite çağındayken proje geliştirme, proje
yerelin talepleri doğrultusunda hareket etmeyi önemli
değerlendirme, yerelde kaynak bulma, kaynak sağlayana bilgi
buluyorum. Tıpkı Sen-De-Gel’in çıktığı gibi… TOG da
vermeyi öğreniyorlar. Ayrımcılık yapmaksızın önyargıların
gençlere güvenilmeyen bir toplumda “hadi yapalım” diye bir
kırılması toplumsal barışa çok önemli etki sağlıyor. Bana
reaksiyon olarak ortaya çıktı. Yeni projeler olur önümüzdeki
diyorlar ki, “50 genç gidiyor bir okulu boyuyor. Bunların
dönemde de, pes etmek yok!

MART 2014

109

OPTİMİST

