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Max Brooks: Dünya Savaşı Z.’nin Yazarı:
«Giderek artan bir şekilde zombilere yönelmemizin
arkasında temel bir sebep var. Artan agorafobi.
Mevcut iktidarlar için en güçlü araç sıradan insanın
kitleleri bir «öteki» olarak görmesi. Kitleyi öteki
olarak görürken aslında kendini ötekileştirmesi.
Sokağa korkuyla bakması. İnsanlar ben bir zombi
değilim demeden bu bitmeyecek. Zombiler
satmaya devam edecek.»

KATILIM TRAJEDİSİ?
Marcus Miessen: Eski Yunanda kahramanların
büsbütün trajik tercihleri vardı. Bir arenada boğanın
boynuzlarından biri ya da ötekini tercih etmek gibi.
Oysa karşıtların imkansız ortaklığını reddetmek için
başka seçenekler de olmalıdır: "Arenaya girmeyi
reddet", "Boğanın gözüne kum at" ya da "Ninni
söyleyerek boğayı uyut". (Katılım Kabusu adlı
kitaptan alıntı)

KATILIMIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK?
Katılıma ilişkin düşünce dünyamızı belirleyen
repertuar ne?
Katılıma ilişkin gelecek tasavvurumuzu şekillendiren
düşünce biçimi ne olabilir?
İktidarın dönüşümü düşünüldüğünde katılımın
geleceğini hangi yeni boyutlarla tartışabiliriz?

KATILIM REPERTUARIMIZ
Kentlere ilişkin katılım repertuarımız belli başlı kaynaklardan
besleniyor:
1. Kentlerin geleceğini planlama yaklaşımlarımızda katılımın yeri
2. Kentleri yönetme yaklaşımlarımızda katılımın yeri
3. Kentleri yönetme pratiklerimizi yönlendiren eğilim ve
alışkanlıklarımız
4. Kentleri yönetme tarihimizden ve dünyadan kendimize örnek
aldığımız katılım örnek ve mitleri.

KENT YÖNETİMİ ANLAYIŞIMIZ VE KATILIM
Yaklaşım

Katılımın Rolü

Çoğulculuk

Baskı ve çıkar gruplarının politika sürecini etkileme çabaları katılımın kendisidir. Çıkar kollama
katılımın olması gereken halidir.

Kent yönetimciliği

Kentin kapıcıları (profesyoneller) kimin katılıp kimin katılamayacağını belirleyen teknik kuralları
koyarlar

Yeni-Marksist Yaklaşımlar

Kaybedenlerin katılımı ayrı ve önemli bir konudur. Kentsel mekanın kendisi katılımı yapılandırır,
devlet ve sermaye bunu araçsallaştırır. Katılım insanların hayal ettikleri bir kentte yaşama hakları
ve bunu savunmalarıdır

1980 Sonrası Yönetişimci
Yaklaşımlar

Küçülen devletin boşalttığı kamusal alanı yerelleşme, kuralsızlaştırma, serbestleştirme ve
katılımcılık yoluyla örgütlü sivil toplum ve özel sektör doldurmalıdır.

Neo-liberal Yaklaşımların
Eleştirisi

Devlet ve özellikle yerel yönetimler kentsel mekanın her noktasını, anını ve deneyimini değişim
değeri ve haz temelli bir şekilde yeniden üreterek sermaye için araçsallaştırmaktadır. Katılım
burada halkla ilişkiler ve iletişim temelli bir meşrulaştırma aracıdır. Alternatif katılım kanallarına
ihtiyaç vardır.

Katılım için katılım

Yeni teknolojiler, yaşam deneyimleri yoluyla katılımın ortaya çıkarabileceği potansiyelleri eğitim,
yönetimin farklı alanları gibi açıları da içine alacak şekilde keşfetmeye dayalı pragmatik
yaklaşımlar.

PLANLAMA YAKLAŞIMLARIMIZ VE KATILIM
Yaklaşım

Katılımın Rolü

Modernist Kapsamlı
Planlama

Farklı disiplin ve bilim alanlarının bilgi üretmesi ve katılımı. Kamu yararı kavramı çerçevesinde de
farklı kurumsal yapıların katılımı.

Savunucu Planlama

Unutulanların, kaybedenlerin katılımı, onların anlaşılmaya çalışılması, onlara erişilmeye
çalışılması.

Stratejik Mekansal Planlama İşletme alanından yararlanılarak elde edilen bazı beceri ve uygulamalar (arama konferansı,
moderatörlük) stratejik öncelikleri belirleyebilecek aktörlerin katılımı
Katılımcı (Müzakereci)
Mekansal Planlama

Planlama kararlarının verilmesi sonucu düşünülmeden başlanan açık uçlu ve tüm paydaşların
katılacağı bir süreç olmalıdır, planlama sonrasında da devam etmelidir

Projecilik ya da
Planlamasızlık

Katılım değil öykü önemlidir. Farklı paydaşlara projenin önemini anlatan doğru öyküyü doğru
araçlarla anlatmak ve onları ikna etmek yeterlidir. Bunun için halkla ilişkiler ve reklamcılık
teknikleri kullanılmalıdır.

Dinamik Akışların ya da
Karmaşıklığın Planlanması

Planlama düşüncesi, katılıma ilişkin kapalı ve önceden belirlenmiş bir süreç çizer. Oysa ki yeni
teknolojiler, yeni davranış biçimleri temel kabulleri değiştirecek katılım biçimlerini ve bunların
üretecekleri bilgiyi doğurur. Bunu keşfetme yolculuğu doğası itibariyle katılımcıdır.

KATILIMDA MEVCUT İDDİA VE ÇELİŞKİLER
İDDİA

ÇELİŞKİ

Kamu yönetiminin iletişim ağırlıklı süreçler haline
gelmesi

İletişim bir dayatma aracı da değil midir?

İletişimin yeterli olmayacağı, devletin katılımı
yapılandırmak ve gerekli koşulları sağlamak için çaba
harcaması gerekliliği

Devlet ya fazla yapılandırırsa katılım nerede kalır?

Devletin katılımı yapılandırması yetmez, aktif yurttaşlık
ve sahiplenme gerekir

Her yerde armut piş ağzıma düşe alıştırılan yurttaş
neden aktif olsun?

Yerel doğal olarak halka yakınlık sebebiyle katılımcıdır.

Yerel aynı zamanda gündelik hayata daha doğrudan ve
kolay müdahale eder.

Katılımın kaçınılmaz olarak mekansal bir boyutu vardır

Peki ya mekansal yapının katılımcı bir yapısı yoksa,
mekanı şekillendirenler katılım alanının dışında
kalıyorlarsa?

Katılım yerel hizmetlerin sürekli bir unsuru haline
gelmektedir

Yerel yönetimler katılımı her proje gibi bir yerde
başlayan ve biten bir şey olarak algılıyorsa ne olacak?

KATILIM ÖRNEK VE MİTLERİMİZ
Cumhuriyet Dönemi Aydınlanmacılığı içi deneyimler (Halkevleri, Köy Enstitüleri…)
Fatsa Deneyimi
70’lerin sosyal demokrat belediyecilik deneyimleri
90’ların proje demokrasisi deneyimleri

Porto Alegre, Curitiba ve Avrupa’dan örnekler
1990-2000’lerde katılımcı politika yapma deneyimleri (Kentleşme Şurası vs.)
Yerel düzeyde yenilikçi katılım örnekleri (TAK, Dayanışma Platformları)

Kurumsal örnekler ve mevzuat (stratejik planlama, kent konseyleri…)
Gezi Parkı

KATILIM BİZİM İÇİN NEDİR?
Bir var oluş ve kendini gerçekleştirme biçimi (kişisel gelişim yaklaşımları)
Bir pedagoji (eğitsel yönelimler, insani gelişimin yönü)
Bir merdiven (Arnstein, en altı katılımsızlık, en üstü yurttaş denetimi)
Temsiliyetin yerini alması gereken bir insani deneyim

Temsiliyeti tamamlayan bir demokratik deneyim
Bir tören, ritüel ya da davranışlar bütünü
Bir döngü ya da döngüler halinde ilerleyen süreç

Yenilik, adanmışlık ve yaratıcılık yoluyla ilerleyen bir yaşam biçimi

KATILIMDA NEREDEYİZ?
Tarih Öncesi

Tarihi

Geleneksel

Kurul ve Komisyonlar

Kabile Toplantısı

Açık toplantı

Halk Toplantıları

Şehir Meclisi

Düşünce Takımları
Halka Duyurmak

Gazete

Kitlesel Medya
Afiş, broşür
Geleneksel anketler

Çağdaş
Odak Grup
Danışma Komiteleri
Halka Açık Etkinlik
Konferanslar
Atölye ve çalıştaylar

Orada Olmak

Sanal Şehir Meclisi

Karar Verme

Web tabanlı bilgi
Sosyal Medya
Dijital yayınlar
Çevrimiçi anket
Etkileşimli medya

Sanal

İKTİDARIN DÖNÜŞÜMÜ VE KATILIMIN
GELECEĞİ
Eski iktidar para gibiydi. Sadece belli insanların elindeydi. Katılım dendiğinde ise
bozuklukları saydırmak gibi bir şey gelirdi akla.
Katılım eski iktidar anlayışına göre ekonomi, sosyal yaşam ve kültürden soyutlanmış
yönetsel bir işlemdi.
Ama iktidar anlayışı değişiyor. Yeni iktidar pratikleri denilebilecek şeyler tüm dünyada
izlenebiliyor.
Yeni iktidar paradan çok bir akıntı gibi. Her insan tarafından bir şeyler katılıyor. Açık,
katılımcı ve dağıtılan bir şey. Hayatın tüm alanlarını içerebilecek potansiyele sahip.
Sadece yönetim alanına sıkışmıyor. Ekonomi, sosyal yaşam ve kültürü de yeniden
şekillendiriyor. Eski iktidar anlayışının tersine artık yeni iktidarı ele geçimek değil, onu
yönlendirebilmek önemli.
Eski iktidar ile yeni iktidar çoktandır çatışıyor. Eski iktidar yeni iktidar alanlarını ele
geçirmek için giderek otoriterleşme eğiliminde.

İKTİDARIN DÖNÜŞÜMÜ VE KATILIMIN
GELECEĞİ
Yeni iktidar yurttaşa biçilen tipik rolleri aşıyor. Tüketici, üretici ya da yurttaş gibi tek
roller yerine, akışkan, her an yeniden tanımlanan roller gündeme geliyor. Bu yeni
roller üretim araçlarını kendi üretim süreçlerini tanımlamaya kadar giden yeni bir
katılımcı ölçek getiriyor.

İKTİDARIN DÖNÜŞÜMÜ VE KATILIMIN
GELECEĞİ
ESKİ İKTİDAR DEĞERLERİ
Yönetimcilik, kurumsalcılık, temsili
demokrasi

YENİ İKTİDAR DEĞERLERİ
Gayrı-resmi ve ortaklaşa karar verme,
kendi kendine örgütlenme, ağ şeklinde
yönetim
Tekelcilik, rekabet, otorite, kaynakların tek Açık kaynaklı işbirliği, kitle bilgeliği ve
elde toplanması
paylaşım
Takdir hakkı, gizlilik, özel ve kamu
Radikal saydamlık
alanlarının ayrımı
Profesyonellik ve ihtisaslaşma
Kendin yap ya da «yapıcı (maker) kültürü»
Sadakat ve uzun dönem ilişkilenme, düşün Kısa dönem koşullu ilişkilenme, genel
düzeyli katılım
olarak daha fazla katılım

İKTİDARIN DÖNÜŞÜMÜ VE KATILIMIN
GELECEĞİ

İKTİDARIN DÖNÜŞÜMÜ VE KATILIMIN
GELECEĞİ
Katılımcı yönetim adına bazı yeni kavramlar:
Kaleler: Eski iktidar değerlerine ve yapılarına katı bir şekilde bağlı kurumsal yapılar.
Katılımcılık için umut vaat etmiyor.
Bağlayıcılar: Yeni iktidar modeline dayalı olsalar da eki iktidar değerlerini sürdüren
yapılar. Bunlar katılımcılığın mevcut anlayışla gelişmesi için potansiyel
oluşturuyorlar.
Amigolar: Eski iktidar yapısına bağlı olsalar da yeni iktidar değerlerini savunan
yapılar. Bunlar motivasyon olarak yeni iktidar değerlerinin yaygınlaşmasına
kolaylık sağlıyorlar.
Kitleler: Yeni iktidar yapısı ve yeni iktidar değerleri. Gezi ve Occupy türü hareketler
bu kapsama giriyorlar. Kısa süreli olsalar da devrimci etkileri var.

Katılımcılığın yeni reçetesi: Bağlayıcılar ve Amigoların desteğini almış
Kitlelerin, Kaleleri kuşatma altına almaları 

KATILIMIN GELECEĞİ VE TEKNOLOJİ
Yenilik, yaratıcılık ve tasarımın değerinin katılımcılıkla birlikte değerlendirilebilme
potansiyeli katılımcılıkta yeni çığırlar açmaya gebe.
Kentsel yaşamın yenilikçilik için yeni bir hedef alması da kentlerde yaşamın
sürdürülebilir ve katılımcı hale getirilebilmesi için bilişim teknolojilerinin kullanımı
açısından yeni örneklerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Son dönemde sayıları hızla artan, «yaşayan kentsel laboratuvar» kavramı bunun en
ilginç örneklerinden. Yurttaşların, teknoloji geliştiricilerin, üniversite ve sivil toplum
örgütlerinin bir araya geldikleri bu laboratuvarlarda güncel kentsel sorunlara çözüm
aranıyor, çözümler açık kaynak yaygınlaştırılıyor. Halen tüm Avrupa’da 378 YKL var.
Bir diğer önemli örnek yurttaş medyası ya da alternatif medya kullanımı. İktidarın
iletişim kanallarını baskıladığı bir dönemde alternatif katılım kanalları için önemli
fırsatlar sunuyor.

DEĞERLENDİRME
Katılım tartışmalarının, temsili demokrasinin tüm tartışmalarının yerini tutamayacağı
açıktır. Ancak, gelinen nokta itibariyle devrimsel etkilere sahip olabilme potansiyeli
yaratmıştır.
Bu potansiyelin salt kamu yönetimi, kent bilim gibi alanlarda kalınarak
anlaşılamayacağı açıktır. Katılımcı araçların tüm potansiyelinin keşfedilebilmesi için
bilişim, iletişim, halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarla disiplinler arası
çalışmaların yapılması gereklidir.
Katılım karar verme sürecine katılmak için değil, katılım yeni karar verme süreçleri
tanımlamak için düşünülmelidir.

Türkiye gibi ülkeler için içselleştirme, motivasyon, kapasite, örgütlenememe,
genç/kadın/çocuk/engelli/yoksul/mülteci… katılımı, kültürel sorunlar, kentlerin
mekânsal yapısı, deneyim eksikliği gibi birçok sorundan bahsedilebilir.

SONUÇ:
Ancak esas olan tanımlanmış sınırlar içerisindeki «katılım» değil «yeni bir iktidar»
mücadelesidir.
Ancak bu yeni iktidar mücadelesinin yeni bir kapasiteye, yeni araçlara ve eski iktidar
araçlarıyla desteklenmeye ihtiyacı vardır. Yoksa yeni iktidar alanını işgal etmek isteyen
eski iktidar alanı giderek daha daha da fazla otoriterleşmeye devam edecektir.

EĞER ZOMBİ DEĞİLSEK BUNA ODAKLANMALIYIZ 
TEŞEKKÜRLER
zafer.sahin@atilim.edu.tr
@szafersahin

