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ÖZ 

Yönetime katılım, farklı yönetim yapıları içerisinde pozitif anlamlar yüklenmiş bir kavramdır. Yönetimi tarihsel 

maddeci yöntemle inceleme, bu yapıların farklı tarihsel bağlamlarda katılıma yükledikleri işleve göre katılımın 

yönetimde kapsayıcı ve dışlayıcı roller üstlenebildiğini göstermektedir. Kapitalizmde iktidar ilişkileri bakımından 

kapsayıcı katılım modelleri, mülkiyet ilişkileri bakımıdan dışlayıcı olabilmektedir. Yönetime katılım ve serbest 
piyasaya tabiyet liberal modeli oluşturmaktadır. Tekelci niteliği pekişen kapitalizm, piyasaya aktif entegrasyona 

dayanan neoliberal katılım modelleri üretmiştir. Buna karşılık tekelci kapitalizmden kopuş öngören sosyalizme geçiş 

örnekleri, yönetim ve mülkiyet ilişkileri bakımından sermaye sınıfını dışlayan, işçi sınıfı katılımını da kolektivizm 

temelinde yeniden kuran alternatifler üretmektedir.  
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Participation in Administration: When Exclusive, When Inclusive? 

Abstract 

Participation as a concept has been attributed a positive meaning regarding participation in administrative 

structures. When we study administration using the method of historical materialism, these structures show that 

participation can take inclusive and exclusive roles according to the functions ascribed in participation in different 

historical contexts. Inclusive participation models in terms of power relations in capitalism can be exclusive in terms 

of property relations. Participation in administration and passive subordination to free market corresponds to the 

liberal model. However monopoly capitalism has produced neoliberal participation models based on an active 
integration to the market. In return, examples of transition to socialism envisaging a rupture from monopoly 

capitalism produces alternatives excluding the capitalist class in terms of administration and property relations and 

restructuring participation according to the collectivism of the working class. 

Keywords: Participation, monopolization, integration, collectivism. 

1. GİRİŞ 

Yönetime katılım, yönetim yapıları ve yönetim süreçleri içerisinde pozitif anlamlar yüklenmiş bir 

kavramdır. Karar süreçlerine dahil olma, sonuçlarına dair sorumluluk taşıma ve onların faydasından 
yararlanma bu pozitif anlamlar arasında sıralanabilir. Yönetim yapısı içerisinde katılım kanallarıyla 

insanlar doğrudan ya da dolaylı olarak kendilerini ilgilendiren alanlarda söz ve hak sahibi haline gelirler; 

bu anlamıyla katılım yönetimin öznesi ile nesnesi arasındaki yabancılaşmanın panzehiri kabul edilir.  

Katılımın pozitif anlamları konusunda Mıhçıoğlu, işi benimseme, özgüven kazanma, maliyetleri 
düşürmeyi öne çıkarmaktadır. Bunların yanında, işçi ile işveren, çalışan ile çalıştıran çatışmalarına neden 

olan karşıt amaçlar yerine ortak amaçlar benimsenmesini de eklemektedir (Mıhçıoğlu, 1983: 116). Amaç 

ve çıkarların iki farklı öznellik arasında zıtlaşma yerine katılımla ortaklığa dönüştürülmesi, katılımın 

hangisi lehine olduğu sorusunu akla getirir. Yönetim yapısı bu zıtlık karşısında ‘nötr’ olmayıp iki özneden 
birinin egemenliğine sebep olamaz mı? Örneğin bir şirket yönetimine çalışanların katılımı, bir yönetişim 

mekanizmasına yurttaş katılımı, bir kamusal konuyla ilgili referandum tipi bireysel katılım, bir ücretlinin 

bir mali fona katılımı, yapı ve özneler arasındaki ilişkiye göre pozitif veya negatif anlamlar taşıyabilir.  

Katılımın olası negatif rolüne ilişkin Eroğul, katılımın araçsal ve amaçsal yönlerinin 
zıtlaşabileceğine işaret etmektedir. Örnek olarak bir ulusun bağımsızlığı için yapılacak plebisitte o ulustan 



bir yurttaşın hayır oyu kullanmasının araçsal olarak katılımcı olsa da amaçsal olarak katılımcı olmadığını 

söyler (Eroğul, 1991: 172, 173). Benzer şekilde, bir diktatörün fiili yetkilerini hukuksallaştırmasında evet 

oyu kullanılması için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir özne olarak kişi, kendisine sunulan katılım 

mekanizmasıyla nesneleştirilebilmektedir. 

Yönetsel süreçler ve yönetsel yapılardaki katılımın bu çelişkili anlamlarını sorgulayan Katılım 
Kâbusu kitabının yazarı Miessen, “Katılım, hem tarihsel hem siyasal faillik bakımından müzakere, 

kapsama ve demokratik karar verme gibi romantik mefhumlar üzerinden okunuyor” demektedir (Miessen, 

2013: 16). Ona göre uzlaşmazlık üstünde taraflar üstü bir rol oynanması gereklidir. Yönetsel katılım, 
yönetsel yapılar ve süreçlerle bütünleşmek yerine onlardan ayrışarak gerçekleşmelidir. Peki katılım 

konusu üzerinde herkes mutabık olmayacaksa eleme neye göre yapılacaktır?  

Bu çalışmada, yönetim yapıları ve yönetim süreçleri içerisinde katılımı analiz etmeye yönelik 

elemenin toplumsal sınıflar temelinde yapılması önerilmektedir. Katılım mekanizmaları sınıfları egemen 

olanın ağırlığı altında bütünleştirebilir veya ayrıştırabilir. Katılımda sınıflar mücadelesi içerisinde egemen 
sınıfın diğer sınıflara yönelik kapsama ve dışlama işlevini gözlemlemek mümkündür. Dolayısıyla 

yönetimde katılımın ne zaman kapsayıcı ne zaman dışlayıcı olduğu tarihsel maddeci yöntem çerçevesinde 

yapılacak incelemeye göre tartışılmalıdır.  

2. SINIFLI TOPLUMLARA GEÇİŞTE KATILIM: KAPSAYICILIK VE DIŞLAYICILIK 

Yönetimi tarihsel maddeci yöntemle inceleme, farklı tarihsel bağlamlarda toplumsal sınıfların bu 
yapılar içerisinde katılıma yükledikleri işleve göre katılımın yönetimde kapsayıcı ve dışlayıcı roller 

üstlenebildiğini göstermektedir. Katılımın özne ile nesne ilişkilerini bütünleştirici ya da ayrıştırıcı etkisi, 

katılımın toplumsal sınıflar karşısında kapsayıcılık ve dışlayıcılık özellikleri tarafından belirlenmektedir. 

Tarihsel olarak birbiriyle çıkar çelişkileri olan toplumsal sınıflar karşılıklı birer özne ve nesneye 

dönüşebilmekte, yönetim yapıları içerisinde katılım bu pozisyonlara göre işlev değiştirmektedir.  

Milattan önce 9. yüzyılda Homeros, İlyada eserinde yönetime katılımın 'komutanlar kurulu' ve 

'askerler kurultayı' olarak iki biçiminden söz etmiştir. İlki karar veren otorite iken ikincisi karar yetkisi 

olmayan “ilkel göçebelik döneminin kabile savaşçıları kurultayının bir kalıntısı ve ileride toplanacak halk 
meclislerinin bir öncüsü” olma özelliği taşımaktadır (Eroğul, 1995: 15). Benzer ikili yapılar Batı 

Avrupa’nın Töton kabilelerinin ve Mezopotamya’nın tarihöncesi döneminden kalma kalıntılarında 

görülmektedir (Şenel, 1982: 216). Bunlar, insanlık tarihinde maddi üretim ilişkilerine göre toplumun 
ayrıştığı, sınıfların oluştuğu, buna bağlı olarak otoritenin kurumsallaşarak ilk devlet biçimlerinin meydana 

geldiği geçiş döneminin örnekleridir. Bu örneklerde egemen sınıfın parçası olmayan kesimler karar 

süreçlerinden dışlanırken temsil yapılarıyla kapsanmaktadır. Karar süreçleri yönetim işlevinin 

uzmanlaşmış organlarına bırakılmakta, temsil yapılarında ise toplumun farklı kesimlerine siyasal söz 

hakkı tanınmaktadır.   

Antropolojik olarak devletin ortaya çıkışında katılımın iki türü olan işlevsel uzmanlaşma ve 

organik temsil, kurumsal olarak birbirini tamamlamakla birlikte sınıfsal bir çatışmayı da yansıtır. Devlet, 

artık ürünle birlikte üretim araçlarının mülkiyetine sahip sınıfın egemenliğini sürdürme işlevi görür ve 
sınıf düzenini koruyacak bir uzmanlaşmaya sahiptir. Öte yandan bilindiği gibi bu mekanizma ‘zor’ 

yanında ‘rıza’yı da gerektirir. Bunu sağlamanın yolu öncelikle egemen sınıfın çeperinde yer alan mülk 

sahibi sınıfların mekanizmayı benimseyecekleri kanalları yaratmaktır. Bu yollardan en etkilisi işlevsel 

uzmanlaşmayı bozmadan temsil edilecekleri ve zenginlikten pay sahibi kılınacakları katılım kanallarının 

açılmasıdır.  

Sınıflı topluma geçiş döneminde İlyada'da geçen haliyle 'kurul' ve 'kurultay' isimli yapıların 

farkı, tam da bu işlevsel uzmanlaşma ve organik temsil ikiliğine tekabül eder. İlki üretim örgütlenmesini 

‘nesnel’ olarak korumakla, ikincisi bu  örgütlenmeye ‘öznel’ olarak yön verilmekle ilgilidir. Fakat sınıflar 
arası çıkar çatışması bu öznelliği parçalama eğilimindedir. Üretim örgütlenmesinin yönetimi, 



örgütlenmeye yön vermeye çalışan farklı sınıfların siyasal çıkarları tarafından sekteye uğrar. Dolayısıyla 

üretim örgütlenmesinde işlevsel uzmanlaşmaya dayalı ‘yönetsel katılım’ ile örgütlenmeye yönvericilikte 

organik temsile dayalı ‘siyasal katılım’ bazı anlarda birbirini çelecek, sistemsel krizler doğacaktır.  

3. PRE-KAPİTALİST TOPLUMLARDA KATILIM: MÜLKİYET VE KAMU GÖREVİ 

AYRIMI 

Uygarlıkların gelişimi, egemen sınıfın kendisine müttefik olan sınıflarla kendi iç çatışmalarını 
çözmede katılımı kullandığını, mülk sahibi sınıfları kapsarken mülksüzleri dışladığını göstermektedir. 

İşlevsel uzmanlaşma ve organik temsil özelliği taşıyan yapılar uygarlıkların gelişimi içerisinde evrilmiştir. 

Bu iki yapının oluşum farkı yönetimdeki kapsama ve dışlama ilişkilerini biçimsel olarak 
ayrıştırabilmemizi mümkün kılar. Öte yandan sınıfsal çıkarların fiili çatışması, devlet mekanizması içinde 

bir çatışma doğurma potansiyeline sahiptir. Çatışmanın fiilen ortaya çıkma sürecine göre iki katılım 

biçiminde zıtlıkların belirginleşmesi kaçınılmazdır. Kapsayıcılık/dışlayıcılık konusunda ortaya çıkan 

tezat, katılımın o ana kadarki pozitif anlamını ortadan kaldırır. 

Antik çağda Atina kent devletinin oluşumunda, başta soyluların kamu görevi konusunda sahip 
oldukları ayrıcalık, soya dayalı gens sisteminin yerini toprağa bağlı mülkiyet sistemi aldıkça diğer mülk 

sahibi sınıflarla paylaşılır hale gelmişti. Bu değişim soylu-halk çelişkisini özgür yurttaş-köle çelişkisine 

dönüştürdü. Özgür yurttaşlar kamu görevine ve demokratik işleyişe katılma hakkına sahip olurken 
çalışma yaşamından kopuk idiler. Zaman içinde üretim ölçeğinin büyümesi, kölelerin sayısının artması 

mülkiyeti tekelleştirdi, özgür yurttaşlar yoksullaştı ve Atina kent devleti yıkıldı. Engels, bu sürece dönük 

aristokrat aydınların yaptığı  değerlendirmeyi eleştirmekte,  “Prens dalkavuğu ukala Avrupalıların iddia 
ettiği gibi Atina’yı yıkan demokrasi değil, özgür yurttaşın çalışmasını yadsıyan kölelik düzenidir” 

demektedir (Engels, 1998: 130-140). Yani özgür yurttaşların çalışmadan, kölelerin de kamu görevinden 

dışlanmışlığı Atina devletini yıkan çelişkiyi oluşturmuştur. 

Avrupa feodalizminde, katılımın devlet mekanizmasını güçlendirmek üzere toplumsal sınıflarla 

yeni bir kapsama ve dışlama ilişkisi kurduğu Magna Carta düzenlemesi de mutlakiyetçi hükümdarın 
yetkilerini soylularla paylaşması bakımından benzer bir rol oynamıştır. İlerleyen yüzyıllarda 

mutlakiyetçiliği yıkan burjuva sınıfı önderliğinde baldırı çıplakların isyanı sadece kraliyete değil soylu 

sınıfın kendisine yönelmektedir. Fransız Devrimi, sınıflı toplumların gelişiminde yeni bir aşamanın 
habercisi olduğu gibi uygarlığın gelişiminde katılım biçimleri açısından çıtayı yükseltmektedir: İşlevsel 

ve organik temsil arasındaki açıyı kapatacak şekilde üretim-yönetim ilişkisi kurulması. 

4. BURJUVA DEVRİMLERİ ÇAĞINDA KATILIM: FİİLİ EYLEMLER VE BİÇİMSEL 

REFORMLAR 

Üretici güçlerin gelişimi, yani üretim araçları ve üreticiler arasındaki ilişkinin daha karmaşık 

örgütlenmeler gerektirmesi, üretimin toplumsallaşmasını ve ileri derecede uzmanlaşmayı doğurmuştur. 
Üretim sürecine nicel ve nitel olarak katılım artmış, iktisadi düzeydeki bu gelişme siyasal olarak da 

katılımcı yapılar eşlik etmiştir. Ancak bu kendiliğinden yaşanmamış, katılımcılığın altyapıdan üstyapıya 

yansıması yine sınıf mücadeleleri içerisinde gerçekleşmiş ve modern kapitalist devletin kurumlarını 

meydana getirmiştir.  

Fransız Devrimi, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde her yurttaşın yasa oluşumuna katılmaya 

hakkı olduğunu ilan ediyordu, “ancak bu hak ya şahsen ya da temsilcileri aracılığıyla kullanılır” 

deniliyordu. Bu katılım mülkiyet haklarını öncelikli görüyordu. Nitekim 1789’un liberal burjuvası 

bugünkü anlamıyla bir ‘demokrat’ değil anayasacılığa ve mülk sahiplerinin yönetimine inanan biri olarak 
kabul edilmektedir (Hobwbawm, 1996: 59).  Yasama sürecine katılım İngiltere’de Çartist hareket gibi işçi 

hareketlerinin baskısı altında sınıfsal olarak mülksüzleri kapsar hale gelecekti. Ancak bu kazanımın 

Avrupa’nın geneline yayılması, işçi sınıfının Avrupa genelinde topyekün eylemlerle siyasete fiilen 
katılımından ziyade İngiltere’deki gibi öncü hareketlerin burjuvaziyi yönetsel reformlara mecbur 



bırakmasıyla gerçekleşmiştir (Hobsbawm, 1996: 127).  

Katılım, kapitalizmin kendinde ‘ilerici’ olan bir özelliği olduğu söylenemez. Bu sadece 

üreticilerin dışlanması açısından değil üretken olmayan kesimlerin kapsanması açısından da geçerlidir. 

Kapitalizm, üretken olmayan mülk sahibi kesimlerin artık değere ortak olduğu bir katılımı yapısal olarak 

bünyesinde barındırmaktadır. Burjuva ekonomisinde ticari sermayenin piyasadaki sirkülasyon süresini 
azaltan rolü nedeniyle ortalama kar oranında pay sahibi olması bu tür bir ‘katılım’ın ürünüdür (Marx ve 

Engels, 1988: xxıx). Emperyalizm çağında bu katılım, finansal sermayenin yönetsel süreçlerde organik 

temsiline dönüşecektir. 19. yüzyılda ise henüz asalaklık ticari ranttan ziyade toprak rantıyla 
ilişkilendirilmekte, üretken olmayan mülk sahipliği karşısında işçi sınıfı ve burjuvazi aynı safta 

sayılmaktadır. İşçi sınıfının 1848 devrimleri ile burjuvaziyle göbek bağını koparması sonrasında, katılım 

sınıflar arası iktidar mücadelesinden burjuvazi eliyle hak mücadelelerine indirgenmiş, yönetsel 
reformlarla üretim ilişkileri muhafaza edilmiştir (Marx ve Engels, 1977: xxvi). Bu saptamaları yapan 

Marx, işçi sınıfı siyaseti açısından katılımı –burjuva liberalleri ve demokratlardan farklı olarak- toplumsal 

kazanımlar elde etmenin aracı olarak değil kitleleri siyasallaştırma ve devrimci kavgalara hazırlamanın 

aracı olarak görmüştür.  

Artık sınıf mücadelesinin konusu pay sahipliği değil üretenlerin yönetici olmasıdır. Bu da üretim 
örgütlenmesini değiştirecek bir siyasal iktidar mücadelesini zorunlu kılmaktadır. İşçi sınıfının yönetsel 

hedefi üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ilgasıyla sınıfları ortadan kaldıracak bir dönüşümün 

başlamasıdır. 

5. İŞÇİ SINIFI KATILIMI: KOLEKTİVİZM 

İşçi sınıfı, sermaye sınıfı ile girdiği siyasi mücadelede kendi alternatifini yaratmaktadır. İşçi 

sınıfının iktidar girişimleri, işlevsel uzmanlaşma ve organik temsil arasındaki açıyı kapatan örnekler 
sunmuştur. Bu açının kapanması, üretim örgütlenmesi ile yönvericiliği ayıran sermaye sınıfının iktisadi ve 

yönetsel katılımını dışlamayı şart koşmaktadır.  

Sermaye sınıfının soyluluğu bir sınıf olarak dışlayan hukuk düzeni, yurttaşlığı temel katılım 

mekanizması haline getirmişti. Ancak bu düzen aynı zamanda işçileri sınıfsal üretim örgütlenmesinde ve 
siyasal yönvericilikte dışlıyordu. 19. yüzyılda burjuva devrimini takip eden mücadeleler sonucunda bu 

hukuk düzeni içerisinde işçiler siyasal yönvericilik yani siyasal katılım hakkı kazandılar. Ancak 

hükümsürmekte olan üretim örgütlenmesi işçi sınıfını dışladığı oranda siyasal katılım işçileri tarihsel 
çıkarlarına ters bir rolle sınırlandırıyordu. Bu tersliği sürdürülebilir kılmak için söz konusu rol, işçilerin 

güncel çıkarlarını aynı zamanda üretim örgütlenmesinde gerçekleştirebilmeleriyle yani insanca ücret ve 

çalışma koşulları için yönetsel katılım hakkı elde etmeleriyle pekiştirildi. Sermaye sınıfı açısından üretim 

örgütlenmesi ve yönvericilikte işçi sınıfının devrimci bir yeni katılım modeli yaratmasını önlemenin tek 

yolu buydu.  

1871 yılında Paris Komünü burada bir gedik açtı. Paris’te bir yönetsel kriz anında ortaya çıkan 

işçi iktidarı, üretim örgütlenmesinin kolektifleştirildiği ve bürokrasinin yerine işçi konseylerinin 

yönvericiliğini tesis edildiği yeni bir katılım türü meydana getiriyordu. Komün yönetiminin “seçimli, 
sorumlu ve geri çağırılabilir” oluşu temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasiye, güçler ayrılığı yerine 

güçler birliğine dayanıyordu (Fişek, 1970: 62). Bu anlamda ortak, kolektif iradenin tecelli ettiği fiili 

girişim daha sonra şekillenecek olan tüm üreticileri kapsayan ve sermayeyi dışlayan biçimsel modele 

ilham verdi. Biçimsellik, sınıflı topluma geçiş sürecinde işlevsel uzmanlaşma ve organik temsil nasıl ki 
siyaset ve yönetim şeklinde ayrıştıysa, sınıfsız topluma geçiş sürecinde bu ikisinin yeniden birleşmesini 

sağlayacak aracın, yani sosyalist devletin kurulmasını gerektirdi (Lenin, 2003: 15). Paris Komünü’nde 

görülen bu yönetime katılım eylemi 1917’de kurulan Sovyet iktidarıyla yapısallaşmış ve 20. yüzyıl 

sosyalizm deneyimlerinin önünü açmıştır.  

 



6. SERMAYENİN “LİBERAL” VE “MİLLİ” KATILIM MODELLERİ 

Sosyalist devletin sermayeyi iktidarsızlaştıran katılım örgütlenmesi, kapitalizmi kendi 

sınırlarında onu taklit eden katılım modelleri üretmeye zorlamıştır. Bir yandan işçi sınıfını tekelci 

sermayeye tabi kılarak dışlama, diğer yandan bazen ‘çoğulcu’ bazen ‘tekçi’ örgütlenmelerle sınıfın 

bireylerini siyasal olarak kapsama ve sisteme entegre etme yoluna gidilmiştir.  

Katılımın çelişkili kapsayıcılıklar gösterdiği iki model tarihsel olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İlkinde özel ve kamusal çıkarların ortaklaşması, eklemlenmesi söz konusudur. Liberal demokratik 

katılımcı model bunun örneğidir. Bireylerin her iki alanda da temsil edildiği varsayılır. Oysaki 

mülksüzleri kapsamak üzere zenginleştirilen katılım mekanizmaları sermayeyi dışlamayı içermediği 
sürece bu eşitsiz güç ilişkisinde özel çıkarlar galebe çalmakta, özel kamusal olanı yutmaktadır. 

Habermas’ın arızi bir durum olarak “yeniden feodalleşme” adını verdiği (1999: 378) aslında bu tür bir 

katılımdır ve burjuva modernizminin yapısal bir sorunudur. Kamusalın yutulması, yani işçi sınıfının 

kazandığı haklar üzerinde söz sahipliğini kaybetmesinin doğurduğu kriz, işçi sınıfı kolektivizminin 

baskısı altında ikincisini doğurmaktadır.  

İkinci modelde özel çıkarların harmanlanmasına dayalı bir kamusallık söz konusudur. 

Kolektivizmin kötü bir kopyası olan korporatizme temel oluşturan “organik” devletçilik, bu tür bir 

katılımcılığın örneğidir. Geleneksel feodal toplumdaki gibi toplumsal katmanların katı hiyerarşisi bir tür 
işbölümü olarak güzellenmekte, “organik katılımcılık” liberal katılımcılık karşısında bir alternatif olarak 

sunulmaktadır (Hobsbawm, 1995: 114). Mülksüzler ile mülk sahipleri arasındaki çıkar farklılığının bu 

şekilde silikleşmesi katılımın dışlayıcı yanını mülksüzler aleyhine artırmaktadır.  

Katılım kapsayıcılığı ve dışlayıcılığı görünmeyen şekillerde de gerçekleşebilmektedir. 

Kapsayıcılığın doğal olarak içerdiği dışlamayı tümüyle yok sayan yukarıdaki gibi “metodolojik 
ulusçuluk” ya da “metodolojik bireycilik” dışlamanın en sinsi örneklerini sunmaktadır. Öte yandan 

işçilerin işletmelerin yönetici komitelerinde temsil edildikleri katılmacı yönetim modelleri de vardır. Bu 

tür bir katılım işçilerin sermaye karşısında çıkarlarını korumak için onunla mücadele etmek yerine 
uzlaşmayı ve son tahlilde ona tabi olmalarını içermektedir (Fişek, 2005: 80). Ulusal düzeyde emekçi 

kesimlerin kapitalist planlama süreçlerine Özel İhtisas Komisyonları gibi kurallar içerisinde katılımlarının 

sağlanması da benzer bir karakter taşımaktadır (Özşen, 1987: 24). Gerek kamu yönetiminde halkın 
katılımı gerekse işletme yönetiminde işçilerin katılımı, melez birer yönetim usulü olarak sermayenin 

çelişkili katılım modellerine geçici çözümler sunduğu görülmektedir (Geray, 1965; Müftüoğlu, 1976). 

Sermaye ile sınıfsal çıkarlarını zıtlığını yok sayan katılım mekanizmaları işçi sınıfı içindeki ayrım 

noktalarını ortaya çıkarmakta ve sınıf mücadelesi içinde belirginleşen kolektif katılım biçimlerini 

dışlamaktadır.   

7. SOSYALİZM: KATILIMI TASFİYE EDECEK OLAN KATILIM  

Kapitalizmin çelişkili katılımcılık modelleri karşısında sosyalizm tutarlı bir alternatif 

oluşturmuştur. Sosyalist devlet, kamulaştırma ve planlama yoluyla sermaye sınıfını dışlarken tüm 

emekçileri ekonomik ve siyasal olarak kapsayan, üretici güçlerin gelişiminin önünü açacak şekilde 

entegre eden bir alternatif sunmaktadır.  

20. yüzyılda sosyalizm deneyimleri, kamulaştırma ve planlama araçlarıyla fiili durumu biçimsel 

olarak kalıcılaştırdı. Sosyalizme geçiş sürecinde bu dönüşüm, işçi sınıfına dayalı “yönetim”in yerini 

“egemenlik”in alması olarak tanımlanıyordu (Bettelheim, 1973: 127). Üretim örgütlenmesi ve 

yönvericiliği üzerinde işçi sınıfı egemenliği, sermaye sınıfını hem yönetsel hem siyasal olarak dışlayarak 
kendi kapsayıcılığını mutlak kıldı. Bu kapsayıcılığı güvenceye alan, sermayenin hukuk düzenindeki 

“yurttaşlık” ilkesi gibi üretim örgütlenmesi ve yönvericilikte “kolektivizm” ilkesinin benimsenmesiydi. 

İşçi sınıfının iktidarı aldığı devrimci anın fiili bu ilkesi, biçimsel olarak kökleştikçe daha ileri bir fiili 
katılım modeli olarak devletsiz yani siyasal olmayan yönetimi, eşyanın yönetimini vaat ediyordu. Nitekim 



kolektif katılımın en ileri düzeyi, yöneten ve yönetilen ayrımını ortadan kaldırmakta ve katılımın 

kendisini nihai olarak tasfiye edecek olan özyönetimi gündeme getirmektedir (Eroğul, 1991: 172, 173).    

Kapitalizm ile sosyalizmin sistemsel mücadelesi sınıflar mücadelesinde katılım konusunu bir 

çarpışma alanı haline getirdi. Böylece 19. yüzyılda işçi sınıfının fiili girişimleri sonucunda sermaye 

sınıfının mecbur kaldığı model değişiklikleri 20. yüzyılda daha ileri bir biçimsel düzeyde yeniden 
gündeme geldi. Yapısal olarak üretim örgütlenmesi ile yönvericiliğin çelişkilerinden doğan istikrar-kriz 

salınımı tekelleşmeyi artmıştı; tekelleşme de rekabeti şiddetlendirdiği oranda yurttaşlığa dayalı katılım 

mekanizmalarını devre dışı bırakır ya da devrimci krizleri önleyemez hale gelmişti. Devrimci krizleri 
bertaraf etmenin yolu, sermayenin yönetim ve siyaset üzerindeki tekelci tahakkümüne uygun esnek 

modeller geliştirmesiydi. 

8. KAPİTALİZMİN KRİZİ: MÜLKSÜZLEŞTİRİLENLERİN KATILIMI? 

20. yüzyıl sonunda sosyalizme geçiş süreçlerinin sekteye uğramasıyla sermaye sınıfı dünya 

egemenliğini yeniden kurmuştur. Ancak kapitalist birikim rejiminin yaşadığı kriz, bu egemenliğin 

şiddetlenen tekelci rekabet altında tesis edilmesini gerektirdi. Katılım kavramı kapitalizmin restorasyonu 
ve kriz döngüsü içinde başkalaştı. Gerek neoliberal gerekse post-neoliberal politikalar işçi sınıfını katı bir 

biçimde tekelci mülkiyet ilişkilerine entegre eden, öte yandan bu ilişkiler içerisinde yönetimde söz hakkı 

tanıyacak esneklikler sunan bir katılım kavramı doğurdu.  

Kapitalist sistem, 20. yüzyılda işçi sınıfı kolektivizminin baskısı yüzyıl sonunda ortadan kalkınca 
19. yüzyıl katılımcılığına dönme fırsatı yakalamıştı. Ancak yüzyıl öncesinin çiçeği burnunda burjuva 

sınıfının siyasal reformculuğu dahi işçi sınıfı eylemlerinin ürünüydü. Dahası, emperyalizm öncesi 

döneminde varlık gösterebilen küçük mülkiyet 20. yüzyılın krizleriyle birlikte büyük ölçüde tasfiye 

edilmiş ve tekelci sermaye altında temerküz yaşamıştı. Mülksüzleşmenin geldiği düzey, çok daha büyük 
bir gerilemenin habercisiydi: Sermayenin mutlak egemenliği. Buna uyumlu olarak işçi sınıfının kolektif 

eyleminden doğan katılım biçimleri bütünüyle tasfiye edilerek toplumsal kimliklere ve 

kompartmanlaşmaya dayalı katılım biçimleri gündeme getirildi. 

“Merkezi” örgütlenmeler karşısına alternatif olarak “taban” (grassroots), “sivil” (non-
governmental) kodlamalarıyla fetişleştirilen örgütlenmeler katılımın sınıfsal olarak dışlayıcı ve kapsayıcı 

boyutlarını silikleştirmiştir. Literatürde üretim örgütlenmesini teknikle sınırlandıran Fordizm’den 

PostFordizm’e geçiş değerlendirmeleri, biçimsel olarak ademi merkezileşme ve esnekleşme görünümü 
altında sermaye içi hiyerarşinin konsolide olduğunu ve yeni katılım biçimlerinin mülksüzleştirilenler 

üzerinde denetimi katılaştırdığını perdelemektedir. Yönetişim konseptiyle oluşturulan katılım modeli tam 

da bunun örneğidir (Bayramoğlu, 2005: 178, 179).  

Neoliberalizmin tekelleşmeyi pekiştiren özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarında, işçi 

sınıfına kar ve ranttan pay düştüğü görüntüsü verecek bir katılım söylemiyle tekelci sermayeye bağımlılık 
yaratılmaktadır. Tekelci sermayeye bağımlılığı pekiştiren, emekçilerin piyasaya bir ekonomik özneymiş 

gibi katılması, sermaye ve devlet gibi güçlü özneler karşısındaki pasif rollerinin verili kabul edilmesidir. 

Washington Uzlaşması’nda yönetişim konsepti bunu gerçekleştirme rolüne soyunmuş ve kısa sürede 
yıpranmıştır. Sermaye egemenliğinin çıplak dışavurumu siyasal dışlayıcılığın göze batmasına sebep 

olmuş, sistem bu noktada kendisini revize etmek zorunda kalmıştır. Son 10 yıldır post-neoliberal 

politikalar adı altında bu defa yoksulların siyasal birer özne gibi kapsanması, “söz sahipliği” 

(empowerment), “özsorumluluk” (self-responsibility), “kendine yeterlilik” (self-sufficient) gibi 
konseptlerle emeğin piyasaya aktif entegrasyonunu sağlayacak yeni katılım biçimleri üretilmektedir 

(Taylor, 2009: 34, 35;  Luccisano ve Wall, 2009: 199). Tekelci sermayeyi dışlamadan mülksüzlerin 

kapsanmasını amaçlayan bu katılım pratikleri sonucunda emek üzerinde daha derin bir denetim kurulduğu 

son dönemki tartışmalarda işlenmektedir (Somel, 2016).  

 



9. SONUÇ 

Tarihsel olarak katılımın dışlayıcı ve kapsayıcı özelliklerinin sınıfsal olarak belirlendiği, işlevsel 

uzmanlaşma ve organik temsilin ayrıştığını söylemiştik. Egemen mülk sahibi sınıf işlevsel uzmanlaşma ve 

organik temsil arasındaki çelişkiyi diğer mülk sahibi sınıflara katılım  kanalları açarak yönetmeye 

çalışıyordu. Kapitalizmin 20. yüzyıl deneyiminde de kâh bu yola başvurulmuş kâh işçi sınıfı 
kolektivizminin taklitlerine dayalı melez modellerle çelişki yönetilmeye çalışılmıştır. Fakat kapitalizmin 

krizinin 21. yüzyıl başı itibariyle katılım imkanlarını getirdiği düzey, mülksüzleri bireysel olarak 

kapsarken sınıfsal olarak mutlak anlamda dışlamaya dayanmaktadır. Bugünkü katılım biçimine dönük 
köklü itirazlarda 19. yüzyıldan süregelen işçi sınıfı eylemindeki kolektivizmin nüveleri yeniden 

görülmekte, tekelci sermayeyi dışlayıcı bir katılım perspektifini çağırmaktadır. 

Literatürde yönetim süreçlerinde “itiraz”ın da bir yönetime katılım biçimi olarak ifade edildiği 

olmuştur (Turan, 2009: 93). Öte yandan katılımdan caymak başlı başına bir eylemdir. Eroğul bunu 

katılıma “ilgisizlik” kategorisi içinde ele almakta, apolitizmle ilişkilendirilebilecek ilgisizliklerin yanında 
“olumlu katılma olanağı görülmemesine” bağlı bir “protesto” biçimi olarak itirazı zikretmektedir. Diğer 

ilgisizlik türleri daha çok gelişmiş ülkelerde görülürken bunun Türkiye’nin gelişmiş yörelerinde 

görüldüğü gözleminde bulunmaktadır. (Eroğul, 1991: s. 231-233) 

İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye’de katılımın işçi sınıfını biçimsel olarak kapsadığı 
ölçüde aslında dışlayan yeni modellerinin “katılım karşıtı” hareketler doğurduğu görülmektedir. En yakın 

örneği 2017’de uygulamaya başlanan zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) ve emekli aylıkları için 

promosyon düzenlemeleridir. Finans sermayesine ücretli emeğin katılımı gelirlere ipotek konmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Çalışanların zorunlu BES’ten toplu çıkış hareketleri bu zorunlu katılıma karşı 

gerçekleşmektedir. Bir diğer örnek, sermayenin doğal kaynakları tahrip ederek kar elde etmesini sağlayan 

yatırım projelerinde Çevresel Etki Değerlendirmeleri (ÇED) için yapılan toplantılardır. “Sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanmasına bir katılım biçimi” olarak gündeme getirilen (Turgut, 1997) bu toplantılara 
katılım sermayenin yağmacı yönelimini meşrulaştıracağı için ilgili bölgedeki yöre halkının birçok örnekte 

ÇED toplantılarını engelleyerek katılımı sabote ettiği görülmektedir.  

Katılımcılığın bir cephesinde işçi sınıfı diğer cephesinde sermaye sınıfı durur. Bunlar birbirleri 

aleyhine kapsama ve dışlama ilişkileri geliştirirler. İki taraftan biri elenmek zorundadır. İşçi sınıfı, 
sermaye sınıfının onu katılım yoluyla bütünleştirmeye çalıştığı yönetim süreçlerinden kendisini 

ayırabildiği oranda nesneleşmekten kurtularak özneleşebilir. Buna karşılık sermaye sınıfının bireysel 

olarak kapsadığı ve sınıfsal olarak dışladığı örneklerde gösterilen kolektif işçi tepkileri, işçi sınıfının 

sermaye sınıfını dışlayıcı katılım biçimlerini üretmesi için bir zemin oluşturmaktadır. Bunun için fiili 
olanının biçimsel hedefleri belirlenmelidir: Sermayeyi mülksüzleştirilme ve kamulaştırma-planlama 

programına dayalı sosyalizm, mevcut kapsama-dışlama ilişkisini tersyüz etmenin yegane yoludur. İşlevsel 

uzmanlaşma ve organik temsil ayrımına son verecek olan, üretimde örgütlenme ve yönvericiliği entegre 

edecek olan budur. Tutarlı bir katılım ancak kolektivizm ilkesi temelinde gelişecektir.    
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