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Son y×llarda gerek dünya ölçeùinde yaüanan ekonomik,
sosyal ve siyasi deùiüimler nedeniyle, gerekse insanlar×n
anlay×ülar×n×n ve hayata bak×ü aç×lar×n×n deùiümesiyle planlama
ve demokrasi anlay×ülar× önemli dönüüümler geçirmiütir.
Özellikle 1980’lerden sonra küreselleümenin etkisiyle ulusal
s×n×rlar×n önemini yitirmesi, sermayenin uluslararas×laümas×,
piyasa mekanizmas×n×n iülerlik kazanmas×yla devletin ulusal
kalk×nmadaki rolünün azalmas×, temsili demokrasinin
aü×nmas×, yerelin ön plana ç×k×ü× ve bireye, farkl×l×klara ve insan
haklar×na verilen öncelikler, vb. bu dönüüümü h×zland×ran ana
etkenler olmuütur. Modernizmin temsili demokrasisi yerini
çoùulcu ve kat×l×mc× demokrasiye b×rak×rken, 1960’lar×n elitist ve
teknisist planlama anlay×ü×n×n yerini ise sivil toplum merkezli,
sürekli müzakereye aç×k olan bir planlama süreci alm×üt×r. Buna
baùl× olarak planc×n×n rolü de hesaplama-denetim
uzmanl×ù×ndan, toplumsal konular üzerinde farkl× gruplar
aras×nda uzlaümay× saùlamay× amaçlayan moderatörlüùe
doùru deùiümiütir.
Bu baùlamda hala merkezi otoritenin ve temsili
demokrasinin bask×n olduùu ve planlama anlay×ü×n×n bu
deùiüimlere ayak uyduramad×ù× Türkiye’de, yeni bir planlama
paradigmas×n×n ve demokrasi anlay×ü×n×n tan×mlanmas×na
ihtiyaç duyulmaktad×r. Ancak, yeni planlama ve demokrasi
yaklaü×mlar×n×n temel ilkelerini ortaya koymadan önce, eski
planlaman×n eksikliklerini ve Türkiye’de demokrasi ve
yönetimin nas×l iülediùini aç×klamakta fayda vard×r.
Türkiye’deki Planlama Deneyimleri ve Elitist Planlama Anlay×ü×n×n Çöküüü
Türkiye’deki planlama deneyiminin temeli 1960’lara rastlamaktad×r. Her ne kadar bu tarihlerden önce
ulusal kalk×nmay× saùlama amac×yla çeüitli planlar üretildiyse de, ilk kapsaml× planlama çal×ümalar× 1960’lardan
itibaren baülam×üt×r. Bu y×llarda planlama ulusal kalk×nmada stratejik bir araç olarak görülmüü ve rasyonel planlama
temelinde üekillenmiütir. Bilimsel bilgiye dayanan bu planlama anlay×ü×, ‘araçlar ve sonuçlar’ (means&ends)
çerçevesinde, toplum için üst düzey kararlar×n belirlendiùi ve bu kararlar× uygulamak için araçlar×n ortaya
konduùu teknik bir süreç olarak görülmüütür. Bu sürecin en doùru biçimde tasarlanmas× ve denetlenmesinde kilit
rol oynayanlar ise sosyal bilimleri bir araç olarak kullanan planc×lar olmuütur. Bu nedenle araçsal rasyonelliùe
dayanan bu dönemdeki planlama anlay×ü× elitist bir nitelik kazanm×üt×r.
Elitist planlama anlay×ü×n×n temelinde ise mükemmel hesaplama ve denetim yatmaktad×r. Bu baùlamda
meüruiyetini rasyonel düüünceden alan planc×n×n rolü hesaplama ve bunun kontrol biçiminin yönlendirilmesidir.
Planc×, mevcut düzeni deùiümez kabul ederek teknik ak×lla geleceùi tahmin etmeye çal×ümaktad×r. Ancak,
1980’lerden sonra post-modernizmin ortaya ç×k×ü×yla pozitivist sosyal bilim yaklaü×m×n×n temelleri sars×lm×üt×r.
Bunun sonucunda sosyal bilim önermelerine dayanarak araçsal rasyonelliùi kullanan planc× iülevsiz kalm×üt×r.
Rasyonel düüüncenin toplumun geleceùini belirlemede çöküüüyle, planc× hesaplama rolünü kaybetmiü ve bu rolün
kaybedilmesiyle kontrol yeteneùini de yitirmiütir.
Bütün bu geliümeler ‘eleütirel gerçekçilik’ ak×m×n×n ortaya ç×kmas×na yol açarak, planc×lar×n yeni bir rol
kazanmas×n× saùlam×üt×r. Bu rol toplumsal konular üzerinde toplumun farkl× kesimleri aras×nda uzlaüma ortam×
oluüturmaya dayanmaktad×r. Böylece toplum için verilecek kararlarda araçsal rasyonellikten iletiüimsel rasyonelliùe
doùru bir dönüüüm yaüanm×üt×r.
Planlama paradigmas×nda bu deùiüimler yaüan×rken, Türkiye’de hala, özellikle bölge planlama
çal×ümalar×nda, rasyonel planlama anlay×ü×n×n etkileri görülmektedir. Devletin öncülüùünde gerçekleütirilen
kalk×nma planlar×n×n temel ilkeleri kamu yarar×na hizmet ve kapsaml×, uzun vadeli planlar üreterek toplumun
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geleceùine yön vermektir1. Bu planlama yap×s× sahip olduùu olanaklar aç×s×ndan eyleme dönük stratejileri
gerçekleütirmede zorlanmaktad×r. Her ne kadar son y×llarda üretilen bölgesel geliüme projelerinde eylem
planlar×na aù×rl×k verilse de, yetersiz finansman ve kalifiye eleman nedeniyle bu projeler tamamlanamamaktad×r.
Önerilen eylemleri uygulamak için gerekli araçlar× saùlayacak güç ve teknik kabiliyetler farkl× sektörler ve
kurumlar aras×nda daù×lm×üt×r ve bunlar aras×nda koordinasyon eksikliùi ve yetki karmaüas× bulunmaktad×r2.
Diùer taraftan özellikle 1980’lerden sonra, yerel ekonomik kalk×nman×n önem kazanmas×yla h×z kazanan
yerel düzeydeki planlarda (imar) da benzeri sorunlar yaüanmaktad×r. Ancak bu planlar rasyonel planlama
sürecinden baù×ms×z olarak ‘yap-uygula’ (incrementalist) anlay×ü×yla gerçekleütirilmekte ve k×sa vadeli çözümler
üretmektedir3. Bir vizyona sahip olmadan üretilen bu planlar popülist temelde mevcut kentsel sorunlara an×nda
cevap verebilmeyi amaçlamakta ve gelecekteki yerel veya toplumsal sorunlar× çözme endiüesini taü×mamaktad×r.
Bu planlama anlay×ü× temelinde çoùu planc×, yoùun siyasi ve toplumsal bask× alt×nda kalmakta ve kenti
üekillendirmede mesleki ilkelerinden baù×ms×z hareket etmek zorunda kalmaktad×r.
Görüldüùü üzere Türkiye’deki planlama anlay×ü× birbiriyle çeliüen iki farkl× planlama türünü
(comprehensive-incremental) bar×nd×rmaktad×r. Bu plan kararlar×n×n uygulanmas×n× ve bu nedenle ulusal ve yerel
kalk×nman×n saùlanmas×n× güçleütirmektedir. Öte yandan son y×llarda dünyan×n yaüamakta olduùu dönüüüm
Türkiye’de yeni bir planlama paradigmas×n×n geliütirilmesini zorunlu k×lmaktad×r. Özellikle 1990’lardan sonra
artan küreselleümeyle birlikte ulusal s×n×rlar×n önemini yitirmesi, ulusal kalk×nman×n yerini küresel ekonomik ve
sosyal bütünleümenin almas×, mekansal örgütlenmedeki deùiüim ve mekansal farkl×l×klar×n yeni teknolojik ve
iletiüimsel geliümelerle azalmas×, refah devleti anlay×ü×n×n deùiümesi, temsili demokrasinin aü×nmas× ve yerele,
bireylere ve farkl×l×klara aù×rl×k verilmesiyle, planlama anlay×ülar× yeni bir nitelik kazanmaya baülam×ü ve planlama
bir demokrasi projesi halini alm×üt×r4.
Bu çerçevede Türkiye’de yeni bir planlama anlay×ü× geliütirilirken, kentsel geliümeye yön veren iradenin
biçiminin de dikkate al×nmas× ve böylece demokrasi ve planlaman×n özdeüleütirilmesi gerekmektedir. Ancak böyle
bir planlama anlay×ü×n×n temel ilkelerine geçmeden önce temsili demokrasinin yaüad×ù× sorunlar ve bunun
Türkiye’deki yans×malar×na k×saca deùinmek gerekmektedir.
Temsili Demokrasinin Aü×nmas× ve Türkiye’deki Uygulamalar×
Modernizmin tan×üt×rd×ù× rasyonel planlama mant×ù× içinde planl× bir müdahale biçiminin ne olmas×
gerektiùine karar verecek olan planc× iken, müdahaleyi yapacak olan siyasal güçtür. Bu siyasi irade de meüruiyetini
temsili demokrasiden almaktad×r. Ancak, çoùunluùun sultas×na dayal× bu sistemin de temeli son y×llarda geliüen
küreselleüme olgusu ve bunun ulus-devletlerde yaratt×ù× etkiler nedeniyle sars×lm×üt×r.
Ulus-devlet döneminde (Westphalia) bireylerin kaderlerini belirleyen kararlar ulus-devlet s×n×rlar× içinde
al×n×rken ve dünyada düzen, bu ulus-devletler aras× iliükilerle (çoùunlukla savaüla) saùlan×rken, úkinci Dünya
Savaü×’ndan sonra yeni dünya düzenini kurmak amac×yla uluslararas× ve ulus-üstü kurumlar (BM, AB, vb) ortaya
ç×km×üt×r. Böylece denetim ulusal düzeyden ulus-üstü düzeye kaym×üt×r. Özellikle 1990’lardan sonra ülke
s×n×rlar×n×n önemini yitirmesi ve h×zla geliüen küreselleümeyle birlikte s×n×rlar×n her gün yeniden tan×mlanmas× ve
mekansal örgütlenmedeki deùiüimler nedeniyle, ulusal s×n×rlar içindeki denetim art×k toplumsal denetim ihtiyac×na
cevap veremez hale gelmiütir. Bu nedenle bireylerin geleceùi çoùunlukla ulusal s×n×rlar d×ü×nda al×nan kararlarla
belirlenmeye baülam×üt×r. Ancak bu kararlardan etkilenenlerin karar vericileri oylar×yla seçme hakk× yoktur. Bu
durum mekansal temsilin s×n×rl×l×ù× problemini ortaya ç×karmakta ve temsili demokrasinin meüruiyetinin
temellendirilmesini zorlaüt×rmaktad×r.
Diùer taraftan insanlar×n mekanla iliükisi art×k tek boyutlu deùil çok boyutludur. únsanlar art×k bir yere
baù×ml× kalmamakta sahip olduklar× imkanlar ölçüsünde yaüamlar× boyunca sürekli bir rota izlemektedir. Ancak
bu insanlar seçim dönemlerinde (özellikle yerel seçimlerde) sadece bir yerde oy kullanabilmektedir. Bu da temsili
demokrasiyi ç×kmaza sürükleyen diùer bir olgudur.
Türkiye’deki demokratik temsil uygulamalar×na bak×ld×ù×nda ise, bu sorunlar×n etkilerinin büyük ölçüde
hissedilmesine raùmen, as×l sorunun seçimlerde çoùunluùun oyunun dikkate al×nmas× nedeniyle halk×n
tercihlerinin yeterli biçimde meclise yans×mamas×ndan kaynakland×ù× görülmektedir. (Özellikle son seçimlerde
halk×n yaklaü×k %50’sinin tercihi yönetime yans×mam×üt×r). Diùer taraftan kararlar da oy çokluùuyla al×nmakta ve
bu da alternatiflerin ve farkl× tercihlerin deùerlendirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Türkiye’de çoùunluùun
gücünün sözü geçmekte ve bu meüruiyetini halktan almaktad×r. Bu üekildeki temsil uygulamalar× ise yönetim
sistemini giderek merkezileütirmektedir.
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Güç veya iktidar sahipleri iradelerini siyasal oy karü×l×ù×nda kendi yandaülar×na ç×kar saùlama amac×yla da
kullanabilmektedir. Bu anti-demokratik ve temsili demokrasinin temeli olan yurttaü eüitliùini hiçe sayan bir sürece
yol açmaktad×r. Türkiye’de bireyler sadece bir oy makinesi olarak görülmektedir. Her ne kadar son y×llarda
Avrupa Birliùi’ne üyelik sürecinin h×z kazanmas×yla bireylere birtak×m haklar (bas×n özgürlüùü, dernek kurma,
düüünce ve ifade özgürlüùü, iükence ve idam×n kald×r×lmas×,vb.) kazand×r×lmaya çal×ü×lsa da bunlar×n Türkiye’de
uygulama alan× çok dard×r.
Öte yandan Türkiye’de temsili demokrasi uygulamalar× bireyleri kamusal alandan ç×karmaya ve özel
alanda tutmaya yöneliktir. Vatandaülar kendilerini yönetecekleri (kamusal özneleri) seçtikten sonra onlar×n
kararlar×yla üretilen kamusal mal ve hizmetleri tüketmektedir. Bu bireyleri üretken k×lmaktan çok tüketime
yöneltmekte ve toplumsal sorunlara karü× duyars×z k×lmaktad×r. Son y×llarda Türkiye’de çeüitli sivil toplum
kuruluülar× (STK); sendikalar, odalar, dernekler, vb., kurulmaya baüald×ysa da, bunlar siyaset toplumunun etkisinde
ve denetiminde kalmakta ve toplumu ilgilendiren konular hakk×nda kararlar×n al×nmas×nda çoùu zaman etkin rol
oynayamamaktad×r.
Ancak günümüzde dünyada yaüanan dönüüümlerin etkisiyle temsili demokrasinin dayanacaù× temeller
sars×lm×ü ve çoùunluk oyuna dayal× iüleyiülerden bireye ve farkl×l×klara öncelik veren yeni bir demokrasi anlay×ü×na doùru
bir dönüüüm yaüanm×üt×r. Demokratik rejimlerin hukuk devleti temelinde üekillenmesinin ve insan haklar×n×n önem
kazanmas×yla, oy çokluùuyla verilen kararlar×n alan× daralt×lm×ü ve yönetim anlay×ü×n×n yerini yönetiüim anlay×ü×
alm×üt×r. Diùer taraftan insanlar art×k özel alan öznesi olma yerine kamusal özne ve üretken olmay× tercih etmekte
ve kiüisel doyumunu bu üekilde saùlamaya çal×ümaktad×r. Bu nedenle günümüz demokrasisi art×k kat×l×mc× ve
çoùulcu bir temelde oluütuùundan, Türkiye demokrasisinin bu deùiüimleri entegre edecek biçimde yeniden ele
al×nmas× gerekmektedir.

Türkiye’de Yeni Demokrasi Anlay×ü×n×n Temel úlkeleri
Türkiye’de temsili demokrasi süreci önemli sorunlarla karü×laümas×na raùmen, bunun yerine hala bir
alternatif geliütirilememiütir ve geliütirmek de çok zor görünmektedir. Bu nedenle mevcut yönetim sisteminin son
y×llardaki demokrasi anlay×ü×ndaki deùiüimler dikkate al×narak yeniden ele al×nmas× gerekmektedir. Bu
deùiüimlerin temelinde bireyin deùerlendirmesi, STK, farkl× gruplar ve yerel komünitelere verilen öncelikler, ve bu
baùlamda, çok aktörlü karü×l×kl× etkileüim yoluyla bir yönetiüim anlay×ü× yatmaktad×r.
Ülkemizdeki demokratik rejimin hukuk devleti anlay×ü× içinde yeniden üekillenmesi amac×yla öncelikle
mevcut seçim sisteminde deùiüiklikler yap×lmal×d×r. Bu deùiüiklikler çoùunluùun tercihini meclise yans×tacak
üekilde ele al×nmal×d×r. Toplumun çoùunluùunu ilgilendiren konularda kararlar al×n×rken halk kat×l×m×na öncelik
verilmeli ve halk çeüitli ikna araçlar×yla karar verme sürecine dahil olmas× için teüvik edilmelidir. Bunun baüar×l×
olmas× için mevcut kurumlara ek demokratik kurumlar eklenerek, doùrudan demokrasi araçlar× olarak ifade edilen
referandum, inisiyatif, dilekçe hakk×, sivil itiraz, geriçaù×rma (recall) vb. araçlar×n daha iülevsel k×l×nmas× için
sistem yeniden tasarlanmal×d×r. Bu üekilde sistem halk×n seçtiùi kamusal öznelerin denetiminin de önünü açm×ü
olur.
Kararlar×n toplum taraf×ndan benimsenmesini saùlamak için ise bu kararlar×n sürekli müzakereye aç×k
tutulmas× bir alternatif yol olarak düüünülebilir (BM örneùinde olduùu gibi). Günümüzde Bat× devletlerinde
görülen e-devlet uygulamalar× bunun iyi bir örneùidir. Teknolojik ve iletiüimsel geliümeler (internet, medya)
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sayesinde bu devletlerin karar organlar×n×n izlediùi politikalar ve süreçler devaml× olarak kurumlar×n ve halk×n
eriüilebilirliùinde olmakta ve böylece sivil itiraz, self-kontrol mekanizmalar× faaliyete geçirilebilmektedir. Bu
üekildeki karar alma süreçleri, ne kadar zaman tüketici ve sanc×l× olsa da, üzerinde uzlaüma saùlanm×ü veya
meüruiyet kabulü yap×lm×ü kararlar üreteceùinden halk taraf×ndan rahatl×kla benimsenecek ve müzakerece süreci
gerçekleütirilmeden al×nan kararlar×n uygulanma aüamas×nda yaüanan sorunlarla karü×laüt×r×ld×ù×nda pratiùe daha
kolay geçirilebilecektir. Özellikle Türkiye’de devletin kararlar al×n×rken konunun uzmanlar×na ve bu karardan
etkilenecek halk kitlelerine dan×ümas× ve onlarla baùlant×l× hareket etmesi, kararlar×n toplum taraf×ndan kabul
görmesini kolaylaüt×ran bir etken olacakt×r. Bu nedenle Türkiye demokrasisinde müzakereci ve uzlaümac× bir
anlay×ü×n geliütirilebilmesi ve böylece demokrasinin daha iyi iüleyebilmesi için bu mekanizmalar×n bir an önce
faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
Diùer taraftan yeni küresel düzende art×k yurttaül×k kavram× oyda eüitlik olarak deùil, hakta eüitlik olarak
benimsenmekte ve her bir birey bir proje olarak düüünülmektedir. Bundan dolay× bütün süreçlerin insan haklar×
zeminine oturtulmas×na ihtiyaç vard×r. Çünkü yeni düzende güç kullanma ve denetim, meüruiyetini insan
haklar×ndan almaktad×r. Türkiye’de bu haklar×n bireylerin kendilerini ifade etmesini ve üretken k×lmas×n×
saùlayacak biçimde geniületilmesi ve bunlar× uygulanmas×n× denetleyecek mekanizmalar×n geliütirilmesi
gerekmektedir. Ancak bu konuda karü×laü×lan en büyük engel Türkiye’de demokratik bir kamu alan×n×n eksikliùidir.
úüte bu sorunun aü×lmas×nda en büyük rol kamu ve özel sektör d×ü×nda bir alternatif sektör olarak geliüen
Sivil Toplum Kuruluülar×’na düümektedir. Bu kuruluülar×n her biri belirli bir amaç etraf×nda görüü birliùi saùlayarak
demokratik bir karar oluüturan küçük kamu alanlar×d×r. Bu üekilde kendi iktidarlar×n× oluüturmaktad×rlar.
Meüruiyet alanlar× dolayl× olmayan bir yolla oluütuùundan, yani meüruiyetini doùrudan kamusal mal ve hizmet
üreten kamusal öznelerden (bireylerden) almalar×ndan dolay×, temsili demokrasininkinden daha güçlüdür.
Bu kuruluülar temsili demokrasinin siyasal gücü yan×nda kenidilerine meüru kamu alan× açabilmenin
yollar×n× araüt×rmaktad×r. Bunu ya mevcut kamu otoritesinin faaliyet alanlar× d×ü×nda yeni kamu mal ve hizmetleri
üreterek ya da kamu ile ortakl×k geliütirerek gerçekleütirmeye çal×ümaktad×rlar. Ancak bu faaliyetlerin
gerçekleütirilmesi de kamunun iznine tabidir.
STK’lar çoùulcu ve kat×l×mc× demokrasiyi gerçekleütirmede önemli aktörlerdir. Bu kuruluülar×n ürettiùi
hizmetler toplumun talepleriyle daha çok çak×ümakta ve bu kuruluülardaki bireyler özel özne olmaktan ç×k×p
kamusal özne olarak kamuya hizmet doyumuna ulaüabilmektedir. Emir-komuta zinciri olmayan STK’larda güç ve
denetim bireyler aras×nda paylaüt×r×lm×üt×r ve böylece eüit iliüki kurmaya ve ortakl×ùa dayal× bir denetim sözkonusudur.
Bu nedenle STK’lar mükemmele yak×n bir demokrasinin iüleyebilmesinde önemli aktörlerdir.
STK’lar×n diùer bir alternatifi ise yerel komüniteler (yöre kooperatifleri gibi) olabilir. Kamusal alan×n
oluüturulmas×nda halka en yak×n düzey yerel platformdur. Bu komüniteler ayn× ortamda yaüayan, d×üa aç×k ve
yerelin nesnel gerçekliùini deùiütirmeye hevesli yerel aktörlerden oluümaktad×r. Bunlar da STK’lar gibi yerel
düzeyde demokratik kararlar×n al×nmas×n× saùlayacak bir kamu alan× oluüturmakta ve böylece çoùulcu demokrasi
anlay×ü×na hizmet etmektedir. Ancak yeni demokrasi anlay×ü×nda küçük toplumlardan ziyade STK’larda olduùu
gibi atomistik birey ön plandad×r.
Türkiye’de STK’lar her ne kadar kat×l×mc× ve çoùulcu demokrasinin önemli mihenk taülar× olsalar da,
henüz temsili demokrasinin siyasal gücü karü×s×nda yeni bir alternatif oluüturmamaktad×r. Çoùu zaman yönetimin
yoùun bask×s× alt×nda iülevlerini yerine getirememektedir. Ancak yine de bu kuruluülar ülkemizdeki temsili
demokrasinin yeni demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden üekillenmesinde önemli ve tamamlay×c× bir rol
üstlenecektir. Bu nedenle bu kuruluülar×n yerel kamu alan× eksikliùini gidermeleri amac×yla teüvik edilmesi ve
faaliyet alanlar×n×n geniületilmesi Türk demokrasisinin çoùulcu ve kat×l×mc× bir nitelik kazanmas× aç×s×ndan
önemlidir.
Türkiye’deki temsili demokrasi uygulamalar×n×n yeni demokrasi ilkelerini entegre edecek biçimde yeniden
üekillenmesi ve çoùulcu bir yap× kazanmas× hiç üüphesiz planlama anlay×ü×n×n deùiümesini de zorunlu k×lacakt×r.
Çünkü planlama günümüzde bir demokrasi projesi halini alm×üt×r. Daha önce de bahsedildiùi gibi 1960’lar×n
rasyonel planlama anlay×ü× çaù×m×z×n modern planlama anlay×ü×na art×k uymamaktad×r. Bu nedenle Türkiye’de
yeni bir planlama paradigmas×n×n tan×mlanmas×na ihtiyaç vard×r.
Türkiye’de Yeni Planlama Anlay×ü× ve Planc×’n×n Yeni Rolü
Türkiye’de yeni bir planlama paradigmas×n×n geliütirilebilmesi için öncelikle eski, yani rasyonel planlama
anlay×ü×n×n günümüzde geçerliliùinin kalmad×ù×n×n kabul edilmesi gerekmektedir. Modern dünyada planlama
art×k hesaplama ve denetim uzmanl×ù×ndan s×yr×lm×ü ve belirli bir kamu alan×nda uzlaüma (compromise)
saùlamaya yönelmiütir. Bu baùlamda planlaman×n yeni faaliyet alan× toplumun geliümesine yön verecek kararlar
üretilirken toplumun farkl× kesimleri aras×nda diyalojik süreç arac×l×ù×yla uzlaüma saùlamaya çal×üma, yani uzlaüma
mühendisliùi (compromise engineering)’ dir.
Her ne kadar bu planlama anlay×ü×nda da bir denetim söz konusu ise de, demokrasinin niteliùinin
deùiümesine baùl× olarak bu denetim, rasyonel planlamada olduùu gibi üstün bilginin empoze ettiùi deùil, birlikte
yaüamaktan doùan ve üzerinde uzlaüma oluüturulan bir denetimdir. Bu konuda planc×ya büyük görevler

P I V O L K A, YÕl:2 SayÕ:6, Sayfa:7

düümektedir. Çünkü planc× toplumdaki deùiüik ç×kar gruplar× aras×ndaki müzakere sürecine yön veren bir
uzlaüt×r×c× (moderator) rolünü üstlenmiütir. Ayn× zamanda bu süreci zaman-tüketici (time-consuming) bir süreç
olmaktan ç×karacak olan da planc×d×r. Bu nedenle her ne kadar yeni demokrasi anlay×ü× beraberinde eüitlik ve yatay
iliükiler gibi kavramlar× getirse de, burada planc× müzakere sürecinin alt×ndaki belirsizliùi gidermek amac×yla
liderlik görevini üstlenmelidir. Ancak, bu görevi yerine getirebilecek bir planc×n×n, ispatlanm×ü bir kapasite, vizyon
ve yeterli enerjinin yan×s×ra, öùrenme hevesine sahip olmas×, deùiüikliùe aç×k olmas× ve insanlarla iyi iliükiler
kurabilmesi gerekmektedir. Ancak bu yap×ya sahip bir planc×n×n kendisinin müzakere sürecine liderlik etmesinin
meüruiyet zemini saùlanm×ü olabilir.

Müzakereci bir planlama anlay×ü×n×n pratikte iyi iüleyebilmesinin ön koüulu müzakere sürecine girenlerin
iyi niyetli olmas×, yani öùrenmeye ve mevcut kabullerini veya doùrular×n× deùiütirmeye aç×k olmalar×, ve fikirlerini,
isteklerini aç×kça beyan etmelerine dayanmaktad×r. Bu sürecin yap×sal bir çerçeveye oturtulmamas× ve esnek
b×rak×lmas× da göz önüne al×nmas× gereken diùer bir olgudur. Ancak bir diùer önemli konu halk×n müzakere
sürecine kat×l×m×n× teüvik etmektir. Bunun için çeüitli eùitimsel mekanizmalar geliütirilerek, halkta sorumluluk
duygusunu uyand×rmak ve onlar× planlama kararlar×n×n geleceklerini etkileyen kararlar olduùunun bilincine
ulaüt×rmak gerekmektedir. Planc× bu konularda da yine önemli bir rol üstlenmektedir ve karü×l×kl× sayg×
çerçevesinde bu amaçlar× gerçekleütirmek için çal×ümal×d×r.
úübirliùine öncelik veren bu yeni planlama anlay×ü× karü×l×kl× öùrenme süreçleri içinde bir uzlaüma ortam×
yaratmaya çal×ümaktad×r. Bu nedenle demokratik bir kamu alan×n×n oluüturulmas× da bu sürecin etkili olabilmesi için
önemli bir koüuldur. Bu baùlamda yerel, bir kamu alan× oluüturmas× ve halka en yak×n birim olmas× bak×m×ndan
müzakere süreci için en uygun düzeydir. Türkiye’de bu kamu alan×n×n oluüturulmas× acil bir gereksinimdir.
Bundan dolay×, bu eksikliùi gidermek amac×yla yerel düzeyde kent konseyleri, yöre kooperatifleri, vb. tart×üma
platformlar× oluüturulmas×na ihtiyaç bulunmaktad×r. Yerel yönetimler bu platformlar×n oluüturulmas×yla
yetkilendirilmeli ve merkezi yönetimin bask×s×ndan baù×ms×z olarak gerekli her türlü altyap× desteùini
saùlamal×d×r.
Bütün bu süreçler Türkiye’de planlaman×n bir demokrasi projesi olarak geliümesini destekleyecek ve
yönetim anlay×ü×n×n temel ilkeleri çerçevesinde elitist bir rol kazanan planc×y× yönetiüim anlay×ü× temelinde
uzlaüma saùlamaya ve siyasal gücün demokratik oluüumuna destek saùlamaya yöneltecektir. Peki Türkiye’deki
planc×lar bu süreçleri destekleyecekler mi yoksa onlara direnecekler mi? Kendi doùrular×n× deùiütirmeye aç×k
olmayan kimi planc×lar bu süreçleri dikkate almayarak eski planlama paradigmas×n× sürdürmeye devam edecek,
kimisi ise bu paradigmay× tamamen yok say×p yeni baütan bir model geliütirmeye çal×üacakt×r. Ancak, bu durumda
planc×lar için en doùru seçenek mevcut sistemi son y×llarda planlama anlay×ü×nda gözlenen deùiümeleri bir bütün
halinde entegre edecek biçimde yeniden tasarlamakt×r.
Bu baùlamda planc×n×n yeni rolü uzlaüma mühendisliùidir. Her ne kadar planc× toplumun farkl× ç×kar
gruplar× aras×nda bir uzlaüt×r×c× rol üstlense de, yine toplumun geleceùine yön veren plan ve projelerin üretilmesi
ve bunlar×n gerçekleütirilmesi için gerekli araüt×rmalar× yapmak, altyap× ve desteùi saùlamak planc×n×n görevleri
aras×ndad×r. Bu nedenle planc× ayn× zamanda mühendislik rolünü de taü×maktad×r.
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Planc×n×n yeni rolünü baüar×yla gerçekleütirebilmesi için karar vericiler ve karardan etkilenen halk gruplar×
ile çok yak×n bir iübirliùi kurmas× gerekmektedir. Planc× toplum için stratejik kararlar üretecekse, bu kararlar×n
uygulamaya aktar×lmas× için gerekli toplumsal güçleri harekete geçirmelidir. Bu baùlamda planc× sorunlar× çözmek
amac×yla çeüitli toplumsal seçenekleri geliütirme yeteneùine sahip olabilmeli ve bunlar× bir bütün halinde belirli bir
platformda halka sunabilmelidir. Bununla beraber planc× geliütirdiùi projelerin toplum üzerindeki etkilerini de
deùerlendirebilmelidir. Bu baùlamda planc×n×n teknik kabiliyeti politika önerilerini operasyonel hale getirmesine
baùl×d×r.
Türkiye’de al×nan politika kararlar×n×n uygulamaya geçirilebilmesi çok sanc×l× bir süreç olmaktad×r. Bunun
da en önemli nedeni bu kararlar×n uygulanmas× için gerekli olan araçlar× tahsis edecek yetki ve kabiliyetlerin farkl×
sektör ve kurumlar aras×nda daù×lm×ü olmas×d×r. Bu noktada planc× koordinatörlük rolü üstlenerek, bu kuruluülar×n
program ve bütçeleri aras×nda uyumun saùlanmas×na da çal×ümal×d×r.
Planc×n×n koordinatörlük rolünün geçerli olduùu bir diùer alan ise kamu-özel sektör ortakl×ù×d×r. Bu sektörler
aras×nda köprü olma rolü üstlenerek baùlant× saùlamal×d×r. Bu ortakl×ù×n kamu yarar×na hizmet edecek üekilde
geliümesini saùlamak da planc×n×n görevidir. Bütün bu görevler planc×n×n yönetici rolünün bir gereùidir5.
Sonuç olarak planlama ve demokrasi anlay×ülar× son y×llarda dünyan×n yaüad×ù× dönüüümler nedeniyle
büyük ölçüde deùiümiü ve yeni ilkeler çerçevesinde yeniden tan×mlanmaya baülam×üt×r. 1960’lar×n elitist ve
teknisist planlama anlay×ü×ndan kopulmuü ve rasyonel planlama yerini sivil toplum kuruluülar×n×n desteùinde
müzakereci bir planlama sürecine b×rakm×üt×r. Diùer taraftan temsili demokrasi aü×narak çoùulcu ve kat×l×mc× bir
nitelik kazanmaya baülam×üt×r. Bu deùiüimler planc×n×n da hesaplama-denetim uzmanl×ù× rolünden s×yr×larak,
uzlaüma mühendisliùi, iübirlikçi ve liderlik rollerini üstlenmesine yol açm×üt×r.
Günümüz dünyas×nda art×k demokrasi ve planlama birbirinden baù×ms×z olarak düüünülememekte ve
sürekli birbirini etkileyen mekanizmalar olarak deùerlendirilmektedir. Bu nedenle yeni bir planlama anlay×ü×
geliütirilirken demokraside gözlenen deùiüimlerin de dikkate al×nmas× gerekmektedir.
Hala yönetim anlay×ü×n×n bask×n olduùu ve rasyonel planlaman×n etkilerinin görüldüùü Türkiye’de mevcut
yönetim ve planlama sistemi, yeni planlama ve demokrasi ilkeleri temelinde yeniden ele al×nmal×d×r. Türk
demokrasisinin çoùulcu ve kat×l×mc×; planlama anlay×ü×n×n da müzakereci bir nitelik kazanmas× için yap×lmas×
gereken, son y×llarda planlama ve demokrasi kavramlar×nda gözlenen deùiüimleri sistemli bir hale getirmek ve
bunlar×n uygulamaya geçirilebilmelerini saùlamak amac×yla gerekli mekanizmalar× oluüturmak veya harekete
geçirmektir.

Boyer Viollet
Construction of the Eiffel Tower
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