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Konsensüs Nedir?
Konsensüs ile karar alma, grubun tüm üyeleri arasında mutabakata varmanın
yaratıcı ve dinamik bir yoludur. Grup, çoğunluğun isteğinin gerçekleşmesi
anlamına gelen oylama yöntemi yerine konsensüs yöntemini kullanıyorsa,
herkes tarafından tam desteklenen ya da en azından kişilerin tahammül
gösterebildiği kararlar alma taahhüdünde demektir. Konsensüs tüm görüşlerin,
fikirlerin ve endişelerin dikkate alınmasını sağlar. Grup, herkese uyacak karar
teklifleri oluşturmayı hedefler ve bunun olabilmesi için birbirini dikkatle dinler.

Konsensüs tanımı gereği, hiçbir karar bir kişinin veya azınlık bir grubun
iradesine rağmen alınmaz. Önemli endişeler çözülmeden kaldığı takdirde, teklif
veto edilerek yürürlüğe konması engellenebilir. Bu da azınlık görüşlerini
görmezden gelmek veya reddetmek yerine herkesin endişelerine hitap eden
çözümler bulmak için tüm grubun daha fazla çaba göstermesi gerektiği
anlamına gelir.

Konsensüs, daha adil ve eşit bir toplum için çalışan insanların oluşturduğu
küçük gönüllü gruplarında, kooperatiflerde, kampanya ağlarında, ticari
işletmelerde, yerel topluluklarda, kimi kültürlerde ve çok daha geniş çevrelerce
dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yöntemin kendisi, grubun
büyüklüğüne ve başka faktörlere bağlı olarak değişebilir ancak temel olan
“eşitler arası işbirliği” ilkesi değişmez.

Bu kılavuzda, konsensüsü kullanmanın neden gerekli olduğu da dahil olmak
üzere, konsensüs kullanarak kararlar almanıza yardımcı olacak temel ilkeler ve
süreç aşamalarını, konsensüsün daha büyük insan gruplarına nasıl
uygulanabileceğini ve sık karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak için derlenmiş fikir
önerilerini bulacaksınız.
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Neden Konsensüs
Kullanalım?
Yöneticilerin, kar amaçlı kuruluşların, polisin ve politikacıların bizim adımıza
kararlar alması hayatımız üzerinde kontrolümüzü azaltır. Sistem hiyerarşi
içerisinde yer değiştirme imkanını çoğunlukla ödül diye sunar: terfi almak,
çeşitli nesnelere sahip olarak statü kazanmak gibi. Ve her birimizin ihtiyacını
karşılayabilecek kadar şeye neden sahip olmadığımızı sorgulamak yerine,
birbirimizle rekabet etmeye ve ezilenleri günah keçisi yapmaya teşvik ediliriz.

Konsensüs kullanmak, işlerin farklı bir şekilde yapılabileceğine dair bir fikir
verir. Her türlü hiyerarşiyi ortadan kaldırarak onun yerine gücün paylaşımını
koymayı amaçlar. Eşitlik, özgürlük, işbirliği ve herkesin ihtiyaçlarına
saygı gibi değerlere dayanır.

Grup, konsensüs yöntemine geçti diye hemen aşağıda özetlenen avantajları
elde edemez! Bu avantajlardan faydalanabilmek için genellikle çok çalışmak
gerekir. Aşağıdaki başlıkları hedefliyorsak, konsensüs kullanmayı öğrenmek
harika bir başlangıçtır.

Gücün paylaşımı
Konsensüs, bizi etkileyen kararlar üzerinde kolektif kontrolumuz olmasını
sağlar. Konsensüsün özünde, birlikte çalışan herkesin ihtiyaçlarını karşılamak
için eşitler arası saygılı bir diyalog kurulması vardır. Bireysel bakış açısıyla bu,
kimsenin üzerinde hadsizce kontrole sahip olmadan sizi etkileyen kararlar
üzerinde mümkün olduğunca fazla kontrole sahip olmanız demektir. Konsensüs,
birbiri için veya birbirine karşı değil birlikte çalışmak anlamına gelir.

Topluluk oluşturma
Kararı konsensüsle almak, herkesin en önemli ihtiyaçlarını karşılamak ve farklı
insanların istekleri arasında bir denge bulmak niyetidir. Etkili bir konsensüs
grubunda herkes ne istediğini dürüstçe söyleyebileceğini bilir ve sözlerinin
ciddiye alınacağına güvenir. Bu da kişilerin birbirini anlamasını sağlar ve gerçek
bir topluluğun yapı taşları olan açık ve saygılı ilişkiler kurmayı beraberinde
getirir.
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Daha iyi kararlar vermek
Konsensüs, herkesin kabul edebileceği 'kazan-kazan' türünden çözümlerin
aranmasıdır. Bu ne uzlaşma ne de oybirliği değil, -herkesin en iyi fikirlerini ve
temel endişelerini bir araya getirerek bunların ötesine geçmeyi hedefler-
genellikle şaşırtıcı ve yaratıcı çözümlerle sonuçlanarak, hem bireye hem de bir
bütün olarak gruba ilham veren bir süreçtir.

İşleri yoluna koymak
Bir karar üzerinde herkes hemfikir olduğunda uygulanma olasılığı artar.
İnsanlar uzun vadede, görüşlerini dinlemeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı
önemseyen bir gruba dahil olmaya yatkındırlar. Bu, kişilerin toplantılara gitmeyi
bırakarak tepkisini gösterdiği, kendisine değer verilmediğini ve saygı
görmediğini düşündüğü takdirde ayrıldığı gönüllü grupları için özellikle
önemlidir.

Azınlık ihtiyaçlarını ve görüşlerini korumak
Konsensüste, herhangi biri bir teklife onay vermeyerek 'veto edebilir' ve o
teklifin yürürlüğe konmasını engelleyebilir. Veto seçeneğini kullanırken asla
hafife almamak gerekir, çünkü veto başkalarının istediğini yapma özgürlüğünü
elinden alır. Bununla birlikte veto seçeneği, bir karar teklifinin gruba veya
içindeki insanlara ciddi şekilde zarar verebileceği durumlar için bir güvenlik ağı
gibi iş görür. Pek çok grup vetoyu nadiren kullanır yine de veto seçeneğinin var
olması, herkesin azınlık görüşlerinin göz ardı edilemeyeceğini ve  tüm önemli
endişelerle başa çıkmak için çözümlerin bulunması gerektiğini en başından
bildiği anlamına gelir.
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Sosyal Adalet
Konsensüs, kendi grubunuz içerisinde kurduğunuz ilişkilerden ve aldığınız
kararlardan fazlasıdır. Aynı zamanda toplumu tamamıyla farklı bir biçimde
örgütlemek için kullanılan araç setinin bir parçasıdır.

Kullanmakta olduğumuz demokrasinin nesi var?
Yukarıdaki değerleri, yaşadığımız dünyayı yöneten değerlerle karşılaştırın.
Temsilcilerin oylarla belirlendiği batı tarzı sistem, kendisini demokrasinin en
yüksek biçimi olarak sunar. Yine de demokrasinin erdemlerini en çok
seslendiren aynı uluslarda, pek çok insan artık oy verme zahmetine bile
girmiyor; kime oy verirlerse versinler, kararlar temsil etmeleri gereken
insanlardan tamamen farklı çıkarları olan güçlü politikacılar ve iş insanlarından
oluşan seçkin bir grup tarafından veriliyor. Ve bu politikacılar bize danışmadan
bizim için sadece yasalar yapmakla kalmazlar, yasalarına uymamızı sağlamak
için polisin, hapishane sisteminin ve ordunun desteğini de arkalarına alırlar. Bir
milletvekilini veya başka bir siyasi temsilciyi seçebilmek için ömür boyu 20 kez
oy kullanmaya izin verilmesi, hayatımızı her yönden etkileyen kararları verme
gücüne sahip olmanın yerine geçemez.

Buna ek olarak, çoğu kurum ve iş yeri tamamen hiyerarşiktir – genelde
öğrencilerin ve çalışanların kendi üstündekileri seçme şansları, hayatlarının en
büyük bölümünü geçirdikleri yerlerde herhangi bir karar alma güçleri yoktur.
Yerel halkın iradesine rağmen kasabaya zorla giren bir süpermarket zinciri gibi
bir örneği de düşünebilirsiniz.

Üstelik toplumlarımız, belirli ayrıcalıklara sahip insanların hayatlarını
kolaylaştıran sosyal yapılarla doludur (pek çok örnek arasından iki tanesini
seçmek gerekirse beyaz olmak ve orta sınıf olmak!).

Toplum pek çok alanda güç, statü ve para ile yönetiliyor, demokrasi ile değil.
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Başka bir dünya mümkün
İktidardakiler bu sistemin doğal ve kaçınılmaz olduğuna inanmamızı ister.
Bununla birlikte, insanlık kendisini birçok farklı şekilde örgütleme becerisine
sahiptir. Mevcut sisteme daha iyi alternatifler halihazırda aramızda, devlet
otoritesi ile kurumsal kontrolün temel taşları arasındaki boşluklarda
büyümekteler. Daha adil bir toplumun bu fideleri bize her şeyin ne kadar farklı
olabileceğine dair bir fikir verir. Boş evleri işgal eden ve onları kolektif evlere
dönüştüren evsiz insanlar, çalıştıkları işletmelerin hisselerini satın alıp adil
koşullarda işleten işçiler, birlikte sebze yetiştiren bostan grupları - aramaya
başladığımızda günlük hayatımızda yüzlerce müşterek örgütlenme örneği
karşımıza çıkar.

Sosyal adalet için mücadele eden insanların çoğu, karar alma şeklimizi
değiştirmenin eşitlik ve özgürlüğe ulaşmanın anahtarı olduğunu kabul ediyor.
Adil bir toplum, her bir bireyin ihtiyaç ve arzularını, yakın çevresinin ve daha
büyük dünyanın ihtiyaç ve arzularıyla dengelemeyi başaran bir toplumdur.
konsensüsün amaçları da tam olarak bunlardır. Gruplarımızda konsensüsü
kullandığımızda, toplumu daha eşit bir şekilde örgütlemek için ihtiyaç
duyduğumuz beceri ve tutumları uygular, alışkanlık haline getiririz. Üstelik
dahası da var! Bu gruplar çok daha büyük bir şeyin yapı taşları olabilir.
Konsensüs, işbirliği içinde örgütlenmek isteyen çok daha büyük topluluklar
tarafından kullanılma potansiyeline sahiptir (Bu tür büyük ölçekli örgütlenmeyi
mümkün kılan yöntemler için büyük gruplarda konsensüs bölümüne bakın).
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Konsensüsü kimler kullanır?
Dünya çapında ve tarih boyunca konsensüsün çeşitli varyasyonları kullanıldı.
İşte bazı örnekler:

Amerika kıtasında hiyerarşik olmayan toplumlar yüzlerce yıl var oldular.
1600'den önce, beş ulus - Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga ve Seneca -
onay temelinde çalışan ve bugün hala varlığını sürdüren Haudenosaunee
Konfederasyonunu kurdu.

Ütopyacı komünler genellikle konsensüse dayalı karar alma yöntemini kullanır.
Örneğin, Hıristiyan Herrnhüter yerleşimi 1741-1760, Fransa'da üretim komünü
Boimondeau 1941-1972 ve Kopenhag şehrinde özerk bir bölge olan Christiania
(1971'den beri kendi kendini yönetmekte).

İngiltere'de organik gıda marketi olan Unicorn Grocery ve bir konut ve işçi
kooperatifleri ağı olan Radical Routes gibi sosyal girişimler ve birçok konut
kooperatifi konsensüsü başarıyla kullanmakta.

Religious Society of Friends (Quakers) çalışma toplantılarında, 'Hakikate’
yaklaşmak, her bireyin içgörülerini birleştirmek için konsensüse benzer bir
süreç yürütür.

Anarşistler ile barış, çevre ve sosyal adalet için çalışan aktivistler,
çalışmalarında konsensüsü esas olarak görür. Değişime ulaşma yöntemlerinin,
özgür, şiddet içermeyen, eşitlikçi bir toplum hedef ve vizyonuna uygun olması
gerektiğine inanırlar. 1999 'Battle of Seattle' Dünya Ticaret Örgütü protestosu,
İskoçya'daki 2005 G8 zirvesi protestoları ve Birleşik Krallık, Almanya,
Avustralya, Hollanda ve diğer ülkelerdeki İklim Eylemi Kampları da dahil olmak
üzere binlerce kişinin katıldığı birçok kitlesel eylem ve protesto kampı
konsensüs kullanılarak örgütlendi ve yürütüldü. Konsensüs, 2011-2012'de
dünyayı kasıp kavuran Occupy hareketinin kamplarında yaygın olarak kullanıldı.

Heyecan verici yazılım geliştirmeleri, çevrimiçi platformları ve sosyal adalet
aktivistlerini bir araya getiriyor. Örneğin, konsensüse dayalı çevrimiçi karar
alma aracı Loomio, Occupy aktivistleri ve Enspiral Network'ten sosyal
girişimciler arasındaki işbirliğinden doğdu.
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Adaletsiz bir dünyada konsensüs
kullanmanın zorlukları
Çoğumuz son derece eşitsiz toplumlarda yaşıyoruz
ve bu eşitsizlikler genellikle gruplarımıza da
yansıyor - saygı, eşitlik, özgürlük ve işbirliği
değerleriyle yaşamayı gerçekten çok zorlaştırıyor.
Toplumun tutumlarını genellikle içimizde taşırız ve
bu, konsensüs gruplarımız içindeki bireylerin
eşitliğini ve özgürlüğünü fiilen sınırlayabilir.
Kararları gerçekten konsensüse dayalı almak için,
istismarcı bir toplum tarafından öğrenilmiş
inançları unutmamız ve bunun yerine daha saygılı
ve işbirlikçi davranışları öğrenmemiz gerekir.

Ek olarak, yaratıcı, kazan-kazan çözümler üretme
becerimiz, genellikle keskin biçimde mevcut
seçeneklerle sınırlıdır. Konsensüsü benimsemek,
adaletsiz ekonomi ve adaletsiz yasalar gibi kısıtlamaları ortadan kaldırmaz.
Örneğin; bir grup insan, hayatları üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilmek
için birlikte bir ev almayı deneyebilir ve nasıl yaşayacakları konusunda
konsensüs ile kararlar alabilirler. Kendi iç kararlarını eşitler olarak almayı
başardıklarında bile, adaletsiz bir toplum hala alabilecekleri kararları sınırlar.
Örneğin dünyanın birçok yerinde, sosyal konut eksikliği, mülk sahiplerinin ve
bankaların kârları, gecekondulaşmaya yönelik baskılar, yaşanacak bir yer
bulmayı çok zorlaştırabilir.

Konsensüs sihirli bir değnek değildir - daha adil bir dünya için mücadelede
kullanılan birçok araçtan biridir. Ve çok alıştırma yapmak gerekir. Konsensüs
daha iyi toplantılar yapmaktan da öte; eşitlik gibi ilkeleri gerçekten
uygulamaya koyan bir kültür inşa etmektir. Ve birlikte çalışmayı daha iyi
becerebildiğimiz ölçüde, bunu zorlaştıran yapılara meydan okumakta o kadar
iyi bir noktadayız demektir.

Neden temsil komiteleri veya oylama yerine konsensüs
kullanalım?
Gönüllü gruplarında ve kolektiflerde, karar almada kullanılan yaygın seçenekler
temsilciler komitesi seçmek veya her kararı doğrudan oylamaya sunmaktır. Her
iki yöntemin de faydalı yanları bulunur. Her bir grubun kendine en uygun
yönteme karar vermesi gerekir. Metinde, bu seçeneklere göre konsensüsün
üstünlükleri olarak gördüğümüz şeyleri açıklıyoruz. 'Gizli hiyerarşiyi’ - grupların
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konsensüsü kullanmaya çalıştığı, ancak gruptaki kimilerinin diğerlerine göre
çok daha fazla kontrole sahip olduğu durumlar - de içeriğe dahil ettik.

Seçilmiş kurullar
Gönüllü grupları ve kooperatifler çok sayıda insanın yürüteceği çalışmalar için
gereken tüm önemli kararları alması için genellikle bir idari komite/yönetim
kurulu seçer. Örneğin, kurul bir kampanyaya karar verebilir, materyalleri
tasarlayabilir ve sonrasını sokak tezgahları kurarak, kapı kapı dolaşarak
kampanyayı yayacak olan diğer grup üyelerine bırakır.

Kimileri uzun vadeli stratejik kararlar almak ve işlerin verimli olmasını
sağlamak için yetkinin bir kurula devredilmesi gerektiğini savunur. Kolektif
karar alma, kurulun karar almasına kıyasla hantal ve yavaş gelebilir.

Bununla birlikte, yetkiyi küçük bir gruba devretmek -kişiler ne kadar iyi niyetli
olurlarsa olsunlar- bizim çıkarlarımıza uygun hareket edilmesini veya en iyi
seçimlerin yapılmasını garantilemez. Hepimizin farklı zeka, yetenek ve
erdemleri var ve güçlü yönlerimizi birleştirmek bir kişinin sunabileceklerine
güvenmekten çoğunlukla daha iyidir.

Etkili grup kararları alma, öğrenilebilen bir beceridir. Örneğin, birçok büyük
kolektif, karar almalarını kolaylaştıran ve hızlandıran yeni teknikler
geliştirmişlerdir ve işlerini yürütmek için konsensüsü başarıyla kullanırlar.

Doğrudan oylama
Grup üyeleri bir idari kurul oluşturmadan, her konuda doğrudan oy vererek
birlikte karar alabilir. Her üyenin bir oy hakkı olur. Üye, evet veya hayır diyebilir
ya da çekimser kalabilir. Çoğu grup, daha sağlıklı bir oylama olabilmesi için
oylama öncesinde teklifi biraz tartışarak iyileştirir. Çoğunluğun desteğini alan
fikirler, azınlığın ne kadar güçlü hissettiğine bakılmaksızın yürürlüğe konur.

Oy vermeyi savunmak için ‘çoğunluğun düşüncesi doğrudur’ inancı kullanılır.
Oysa bu her zaman geçerli değildir! İnsanlar karar tekliflerini kişisel çıkarlar,
akıntıya karşı koyacak kadar güvende hissetmeme, bilgi eksikliği veya konu
hakkında fikir yürütmemiş olmak gibi farklı sebeplerle kabul edebilirler. Kimi
zaman konsensüs sırasında sadece bir veya iki kişinin endişelerini dile getirerek
herkesten bununla uğraşmasını beklemeleri sinir bozucu gelebilir. Ancak, iklim
değişikliğinin endişelenecek bir şey olduğunu bir zamanlar sadece çok küçük
bir azınlığın düşündüğünü unutmayın!

Oylama lehine bir argüman da oylamanın hızlı olmasıdır - çünkü odadakilerin
sadece yarısının hemfikir olduğu bir çözüme ulaşmak hayli hızlıdır. Kararın çok
önemli olmadığı veya durumun acil olduğu ve herhangi bir kararın olmasının
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olmamasından daha iyi olduğu durumlarda bu argüman anlamlı olabilir.
Konsensüste, insanlar bu nedenlerle çoğunluğun görüşüne katılmayı
seçebilirler. Ancak oylama, kazananlar ve kaybedenler yaratarak rekabeti ve
güvensizliği besler. Kişiler üzerinde gerçek etkileri olan kararlar söz konusu
olduğunda tam desteği aramaya değerdir.

İnsanlar genellikle konsensüsün küçük gruplarda işe yaradığını ancak gruplar
büyüdükçe ve çeşitlendikçe herkes için işe yarayan çözümler bulmanın
imkansızlaştığını iddia eder. Daha fazla insan ve daha fazla bakış açısı
olduğunda konsensüse varmanın çok daha zor hale geldiği doğrudur. Bununla
birlikte, konsensüs daha büyük gruplar tarafından başarılı bir şekilde
kullanılabilir - vaka çalışmaları ve yürütme önerileri için büyük gruplarda
konsensüs bölümüne bakın.

Gizli hiyerarşi
Gizli hiyerarşi, tanımı gereği, grubun seçtiği bir sistem değildir! Grup öyle
kararlaştırmadığı halde, bazı kişilerin olan biten üzerinde diğerlerinden çok
daha fazla kontrolünün olduğu durumlardır. İnsanların böyle bir niyeti olmasa
dahi gizli hiyerarşiler oluşabilir - bu kişiler belki görüşlerini dile getirme
konusunda daha özgüvenlidirler veya grup onların önerilerine göre hareket
etmeye yatkın olabilir.

Gizli hiyerarşi, daha fazla teknik uzmanlığı olduğu için bir işi yürütmeyi o kişiye
bırakmak ya da onun sözüne daha fazla ağırlık vermek değildir. Örneğin,
eğitimli bir tesisatçı boruları nasıl bir araya getireceğine karar verdiğinde 'gizli
bir hiyerarşi' oluşmaz. Suya kimin erişimi olduğunu dikte ederse işte o zaman
sorun olur!

Gizli hiyerarşiyle mücadele etmek için, ‘Güç dinamikleri ile Başa Çıkmak’
başlığına bakın.
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Konsensüs Koşulları
Eğer doğru koşullar mevcutsa, konsensüsü sürekli olarak kullanmak çok daha
kolaydır. Burada bazı önemli faktörleri listeledik. Grubunuz zorlanıyorsa ve
daha iyi bir konsensüs deneyimine sahip olmak için ele almanız gereken temel
sorunları belirlemede aşağıdaki kontrol listesinden faydalanabilirsiniz. Grubunuz
bu koşulları yerine getirmekten çok uzaksa, konsensüsün şu anda size uygun
bir yöntem olmadığına karar verebilirsiniz.

Ortak Hedef
Toplantıda bulunan herkesin ortak bir amacı paylaşması ve bu amaç
doğrultusunda birlikte çalışmaya istekli olması gerekir. Bu, belirli bir etkinlikte
eyleme geçme arzusu veya paylaşılan daha iyi bir dünya vizyonu olabilir.
Herkesin aynı şekilde düşündüğünü varsaymayın –amaçlarınızı ve bu amaçlara
nasıl erişileceğine dair beklentileri tanımlamak için birlikte zaman geçirin. İleriki
toplantılarda farklılıklar ortaya çıkarsa, ortak hedefi tekrar gözden geçirmek
grubun odaklanmasına ve kaynaşmasına yardımcı olabilir.

Konsensüs Kullanma Kararlılığı
Konsensüs yürütmek çok fazla adanmışlık ve sabır gerektirebilir. Herkes
konsensüs sürecine şans vermeye gerçekten istekli olmalıdır. Bu da bir fikir
ayrılığı yaşadığınızda hemen çoğunluk oylamasına dönmek yerine sürece bağlı
kalmanız anlamına gelir. Ayrıca konsensüs,  eşitliği inşa etmek için
grubunuzdakilerin zaman ve enerji vermesini gerektirir. Herkesin temel
ihtiyaçlarını karşılamak, bazılarının diğerlerinden daha az duyulmasına neden
olan engelleri görmek ve ele almak anlamına gelir -bu grubunuzun yapısı ya da
kişilerarası dinamiklerle ilgili olsa bile. Benzer şekilde, konsensüs kullanma
kararlılığı, gruptaki insanların farklılıklarını tüm çeşitliliğiyle -istedikleri
çözümlerden, karar alma süreçlerine katılabilmek için toplantılarda nelere
ihtiyaç duyduklarına kadar- tanımak ve değer vermek anlamına gelir.

Güven ve Açıklık
Konsensüs, neyin ihtiyacınız olduğu neyinse
sadece bir tercih meselesi olduğu konusunda
kendinize ve grubun geri kalanına karşı son derece
dürüst olmak demektir. Bir çözüm bulmak
genellikle insanların gruptaki tüm temel
ihtiyaçlarını karşılamak için kendi tercihleri
konusunda esnek olmalarına bağlıdır. Bu çok fazla
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güven gerektirir. Bazen ihtiyaçlarımızı ifade etmekte zorlanırız, bazen de
tercihlerimizden vazgeçmek zor gelir! Özellikle, birlikte vereceğiniz büyük
kararlar varsa güven inşa etmek için sosyal ilişkiler geliştirmeye ve zorlayıcı
dinamikleri ele almaya zaman ayırmaya değer. Kararlar alınır ancak
uygulanmazsa da güven kırılabilir - grubunuzda hesap verebilirliği sağlamaya
ilişkin ipuçları için hesap verilebilirlik bölümüne bakın.

Yeterli Süre
Karar almak için de konsensüs ile çalışmayı öğrenmek için de zaman ayırmak
gerekir. Şimdi iyi bir karar alma süreci için ayıracağınız fazladan zaman, daha
sonra kötü bir kararı tekrar gözden geçirerek zaman kaybetmekten sizi
kurtarabilir.

Açık bir Süreç
Toplantıda kullanılacak sürece dair herkesin ortak bir anlayışının olması esastır.
Konsensüs sürecinin birçok varyasyonu vardır, bu nedenle insanlar konsensüs
kullanma konusunda deneyimli olsalar bile sizden farklı bir biçimde süreç
yürütüyor olabilirler! Kullanmakta olduğunuz grup anlaşmalarını veya el
işaretlerini de açıklamanız gerekebilir.

Aktif Katılım
Alacağımız karara fikir birliği ile varmak istiyorsak, hepimizin karar alma
sürecinde aktif rol oynaması gerekir. Bu, kendi düşünce ve duygularımızı dile
getirmemiz anlamına geldiği gibi herkesin söyleyeceklerini dinlememiz, proaktif
olarak herkesi içeren çözümler aramamız anlamına da gelir.

Etkin Kolaylaştırıcılık
Grubunuzda kişi sayısı bir elin parmaklarından fazlaysa veya almaya çalıştığınız
zor bir kararsa, toplantının sorunsuz yürümesi için kolaylaştırıcılar belirleyin.
Etkin kolaylaştırıcılık, grubun uyumlu, yaratıcı ve demokratik bir şekilde
çalışmasına yardımcı olur. İyi bir kolaylaştırıcılık ayrıca toplantıda rollerin iş
görmesini, kararların alınmasını ve uygulanmasını sağlar. Küçük bir grupta,
kolaylaştırıcı belirlemediğinizde, kolaylaştırıcılık tüm katılımcıların sorumluluğu
olabilir. Belirlediğiniz kolaylaştırıcılar toplantıdaki herkesin aktif desteğine
ihtiyaç duyar.

Kimlerin Dahil Edilmesi Gerektiğini Bilmek
Konsensüsle karar alma süreci, konunun tartışıldığı toplantıya katılan kişilerden
ziyade sonuçtan temel olarak etkilenecek herkesi içermelidir! Her toplantıya
farklı kişilerin katıldığı gruplarda, yeni katılımcılardan hangilerinin alınan
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karardan tam olarak etkileneceğini bilmek zorlayıcı olabilir. Hadi biraz daha
işleri karmaşıklaştıralım; birçok grupta, kararların uygulanmasına dahil olan
ancak toplantılara gelemeyen (veya gelmek istemeyen) üyeler vardır.
İnsanların ne tür bir katılıma istekli oldukları konusunda netlik sağlamak ve
karar alma sürecine katılımda esnek olmak, bireylerin etki paylarının adil
olmasını mümkün kılabilir.
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Konsensüs Süreci
Konsensüse varmak için her grup biraz farklı bir süreç kullanır - yapı, usül ve
ayrıntılarda çeşitli düzeylerde farklılıklar olabilir. Sürecin yürümesinin anahtarı,
herkesin ihtiyaçlarını ve bakış açılarını net bir şekilde ifade etmesi ve grubun bu
bilginin sağladığı ortak zeminde farklılıkları aşan bir çözüm üretmesidir.

Aşağıdaki şema, grupların iyi bir konsensüs sürecindeki 'yolculuğunun'
gidişatını göstermektedir.

Başlangıçta konu basit görünebilir, ancak insanlar masaya farklı bakış açıları,
bilgi ve fikir getirdikçe tartışma açılır. Sonrasında grup tüm farklı seçenekleri,
istekleri ve ihtiyaçları keşfeder. Tartışmanın ortalarındaki bu kısım oldukça
karmaşıklaşabilir –herkes bir sürü fikir ve farklı ihtiyaçla boğuştuğunda ileriyi
görmek zorlaşabilir. Anlaşmaya vardığınızı düşündüğünüz anda yeni bir faktör
ortaya çıkar ve farklılıkları keşfetmeye geri dönmeniz gerekir (şemadaki sivri
uçlarla gösterildiği gibi). Ümitsizliğe kapılmayın! Herkesin yaklaşımını iyice
anlamak için bu keşif kısmı gereklidir. Bu sayede grup herkesin gerçekten
desteğini alan bir çözüm bulmak için bir araya gelir.
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Konsensüs Sürecinin Aşamaları
Aşağıdaki aşamalar, grubun tartışmayı açarak derinleşme ve kararda tekrar bir
araya gelme sürecinin mümkün olduğunca verimli bir şekilde geçmesine
yardımcı olabilir. Süreç her zaman bu modellerin önerdiği kadar doğrusal
değildir - ileri atlayabilir ve sonra geri dönüp bazı aşamaları tekrarlayabiliriz.
Ancak bu aşamaları göz önünde bulundurmak, herkesin ihtiyaçlarını
karşılamaya odaklanarak ilerlemeye yardımcı olabilir.

Konuyu açıklayarak ve netleştirerek başlayın. Bu, herkesin konuyla ilgili
arka plan bilgisine sahip olmasını, tartışmanın amacı ve çözülmesi gereken kilit
sorular hakkında net olmasını sağlar.

Doğrudan problem çözmeye başlamak cazip gelebilir. Bununla birlikte,
konsensüste çözüm bulmaya çalışmadan önce herkesin duygularını,
ihtiyaçlarını ve görüşlerini paylaşmasını sağlayacak biçimde tartışmayı açmak
önemli bir aşamadır. Herkese uygun bir çözüm ararken insanlara olup biten
farklı her şey için söz hakkı vermek esastır. Bu aşamada çözüm önerilerinde
bulunmanın cazibesine karşı koyun. Fikirler ortaya çıkıyorsa, onları kısaca
duyabilir ve bu fikirleri bir sonraki aşama için park edebilirsiniz1.

İnsanlar için nelerin önemli olduğunu iyice anladıktan sonra, tüm fikirleri
toplayarak ve keşfederek ilerleyebilirsiniz. Farklı fikirlerin artılarına ve
eksilerine bakmak, herkesin temel ihtiyaç ve endişelerini grubun gerçekten
anlamasını sağlar.

Grup daha sonra ortak bir zemin arar ve seçeneklerin bazılarını ayıklayarak
tüm yararlı parçaları bir teklifte birleştirir.

Teklifin açıklığa kavuşturulması ve iyileştirilmesi, kalan endişelerin
giderilmesine yardımcı olur.

Nihai teklifi açıkça ifade edin ve katılımcılardan fikre katılıp katılmadıklarını
belirtmelerini isteyerek konsensüs oluşup oluşmadığını sınayın. Bu aşama,
duyulmamış endişelerin olup olmadığını kontrol etmekte önemlidir. Konsensüs
oluşmamışsa, süreçteki aşamalardan duruma uygun olan önceki bir aşamaya
geri dönün.

Son olarak, kararın nasıl uygulanacağını tasarlayın. Grupta alınan kararlar
doğrultusunda eyleme geçileceğinin bilinmesi toplantılarınızda güven inşası için
çok önemlidir.

1 ÇN: Park etmek; toplantılarda acil olmayan bir gündem maddesine ayrılan süre aşıldığında, bir madde
çok çatallandığında ya da toplantı içerisinde zaman ayrılamayacak yeni konular açıldığında, ihtiyaca uygun
olarak gündemi bir sonraki toplantıya taşımak, gündem odağında ayrı bir toplantı almak ya da gündem
üzerine çalışmayı bir küçük gruba bırakmak gibi seçeneklerle konuyu askıya almak.
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Konsensüs Akış Şeması
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Konsensüs Toplantıları için İpuçları
Sadece kendiniz için değil, herkese en iyi gelen çözüm için çalışmaya
istekli olun. Esnek olun, anlaşmaya varmak için bir şeylerden vazgeçebilmeye
açık olun. Bazen süreçteki en büyük engel, kişinin bir fikre takılı kalmasıdır. İyi
bir teklife, sırf en beğendiğiniz fikir olmadığı için karşı çıkarak meseleleri
karmaşıklaştırmayın! Kendinize şunu sorun: “Ben pek beğenmiyor olsam da bu
fikir grubun işine yarar mı?” veya “Seçeceğimiz fikrin hangisi olduğu gerçekten
önemli mi?”

Saygılı ve güvenilir bir atmosfer yaratmaya destek olun. Kimse fikir ve
görüşlerini ifade etmekten çekinmemeli. Hepimizin farklı değerleri, geçmişi ve
davranışları olduğunu ve farklı şeylere üzüldüğümüzü unutmayın.

İnsanların söylemeye çalıştıklarını aktif olarak dinleyin. Konuşanın aldığı
konumu, arka plandaki ihtiyaçlarını, endişelerini ve duygularını anlamak için
çaba gösterin. Anlamadıysanız bunu ifade edin. Herkese sözünü tamamlaması
için alan açın ve görüşleri üstüne düşünmek için zaman ayırın.

Kendi duruşunuzu olabildiğince net bir şekilde açıklayın. Diğer insanları
ikna edeceğini düşündüğünüz nedenleri sıralamak yerine, bakış açınızın
sebepleri hakkında açık ve dürüst olun! Teklif oluşturulurken dikkate alınabilsin
diye endişelerinizi sürecin başlarında ifade etmeye çalışın.

Anlaşmazlıklardan ve çatışmalardan korkmayın. Konsensüs, hepimizin
aynı şeyi düşünmesi değildir. Fikir ayrılıkları doğaldır ve olması da beklenir.
Anlaşmazlıklar bir grubun karar almasına yardımcı olabilir çünkü bilgi ve
görüşler çeşitlendikçe, grubun daha iyi çözümleri bulma şansı yükselir. Kolayca
ulaşılan bir konsensüs, bazı insanların anlaşmazlıklarını ifade edecek kadar
güvende veya kendinden emin hissetmediği gerçeğini örtebilir.
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Konsensüs bu karar için doğru yöntem mi?
Karar almaya geçmeden önce, bu konu özelinde doğru sürecin konsensüs olup
olmadığını kendinize sorun. Örneğin, acil durumlarda, geçici liderler veya bir
acil durum grubu belirlemek daha mantıklı bir hareket planı olabilir.

Konu, tüm grubun konsensüsünü gerektirecek kadar önemli mi? Örneğin, öğle
yemeğinin yarım saat mi yoksa bir saat mi olması gerektiğine gerçekten tüm
grubun birlikte karar alması mı gerekir, yoksa bu karar (insanların ihtiyaçlarını
tespit edebilecek) bir kişi tarafından daha iyi verilebilir mi?

Kimlerin sürece dahil olması gerekir?
Konsensüs, bir konudan doğrudan etkilenen insanların o konudaki karar alma
sürecine dahil edilmesi demokratik ilkesine dayanmaktadır. Bu, bir konsensüs
toplantısına kimlerin katılmasının gerektiğini önceden düşünmek anlamına gelir.
Bazen grubun parçası olmayan insanlar da sürece dahil olabilir. Örneğin, bir
sosyal merkez, gürültülü bir Kendin Yap projesi için zamanı ayarlamadan önce
komşularla konuşabilir. Aynı zamanda herkesi doğrudan etkilemeyen kararların
bir alt grup tarafından alınması genellikle daha uygun olabilir, örn. afişlerin
renklerine karar vermek iletişim ekibine bırakılabilir.

Kolaylaştırıcılık ve notların tutulması2

Kolaylaştırıcılık, bir grubun verimli ve kapsayıcı bir toplantı yapmasına
yardımcı olur. Kolaylaştırıcılar, sürecin yürütülmesi ve karar alınmasında gruba
yardımcı olmak için ayrıca sorumluluk alırlar. Herkesin duyulması ve
ihtiyaçlarının dikkate alınması için fırsat eşitliğini sağlamaya odaklanırlar.

Toplantı notlarının tutulması, insanların neye karar vermekte olduğunu
anlamaları ve hatırlamalarını sağlayacak yazılı bir kayıt sağlar. Notlar, kararların
ve eylem noktalarının açık ve doğru bir özeti halinde olmalıdır (kim, neyi, ne
zaman yapacak).

2 ÇN. Metin boyunca “Minute” kelimesini tutanak yerine “toplantı notu” olarak kullanmayı tercih
ettim.
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Ayrıntılarıyla Konsensüs
Aşamaları
Bu bölüm, aşamaların her birini daha ayrıntılı olarak inceler. Aşağıda her bir
aşamanın amacını belirledik ve işe yaramasını sağlayacak önerilerde bulunduk
–bunları değerlendirerek grubunuza uygun olanları seçin.

1. Aşama: Konuyu açıklayın ve netleştirin
İyi bir başlangıç   yapmanız için bu ilk aşama çok önemlidir. Konuyu açıklamaya
zaman ayırmak ve ilgili tüm arka plan bilgilerini paylaşmak, odaklanmış bir
tartışmanın temelini oluşturur ve kişilerin işi 'uzmanlarına' bırakması yerine
sürece aktif olarak katılmalarına yardımcı olur.

Ayrıca tartışmanın kapsamı konusunda hemfikir olup olmadığınızı netleştirmek
isteyebilirsiniz -hangi spesifik soruları yanıtlamaya çalışıyorsunuz? Bu
toplantının sonunda ne elde etmeniz gerekiyor? Hangi kısımlar başka bir
zamanda tartışılacak?

Cevapları çeşitlendirmeye olanak sağlayan sorular oluşturursanız konsensüse
ulaşmak daha kolay olacaktır. Örneğin, 'Polisin protesto kampına girmesine izin
verelim mi?' sorusu, insanları basitçe 'evet' veya 'hayır' biçiminde yanıtlamaya
yönlendirir. Buna karşılık, 'Polis içeri girmek istiyor, ne yapalım?' biçiminde
sormak çok farklı hareket yolları düşünmeye alan açar. Ne kadar çok seçenek
değerlendirmeye hazır olursanız, tüm temel endişeleri gideren bir seçenek
bulma olasılığınız o kadar artar.

Bazen bir konu o kadar güçlü tepkiler getirir ki, insanlar ne yapacaklarını
tartışmaya odaklanmadan önce tepkilerini ifade etme ihtiyacı duyarlar. Böyle
bir durumda, genellikle tam bu noktada, karar alma sürecinin en başında
duyguları ifade etmek için alan açmak en iyisidir.
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İşe yaraması için öneriler

Konuyu ve neden tartışılması gerektiğini açıklayın. Bunu
kolaylaştırıcı, konuyu getiren kişi veya bu konu hakkında bilgisi olan
biri yapabilir. İnsanların okuyup üzerinde düşünebilmeleri için
mümkünse önceden konuyla ilgili bilginin bir özetini hazırlayıp,
dağıtın.

Tartışmanın kapsamı üzerinde anlaşın. Hangi kararların, ne
zamana kadar alınması gerekiyor? Anahtar sorular neler? Karmaşık
sorunları daha küçük parçalara bölerek tek tek çözebilir misiniz? Karar
alma sürecine kimlerin katılması gerekiyor? Örneğin, bu aşamada tüm
ayrıntılarıyla bir karara varmayı mi bekliyorsunuz, yoksa bazı ilkeler
üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra ince ayrıntıların işlenmesini daha
küçük bir gruba mı bırakacaksınız?

Sorular ve açıklamalar için bolca zaman ayırın. Sırf mesele size
çok açık görünüyor diye her şeyin kristal berraklığında olduğunu
varsaymayın. Aynı şekilde, eğer sizin kafanız karıştıysa, daha fazla
bilgi veya açıklama istemenin şimdi tam zamanı.
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2. Aşama: Tartışmayı açın
Konsensüsle alınmış iyi bir karar, gruptaki herkesin duygularını, ihtiyaçlarını ve
endişelerini dikkate alır. Bu aşama insanların dinlediği ve paylaştığı, farklı bakış
açılarını ve fikirlerini ortaya koyduğu aşamadır.

Sorunu çözmek için doğrudan öneri oluşturmaya geçmek cazip gelebilir veya
zaman geçmeden insanların fikirlerini duymak iyi gelebilir. Bununla birlikte,
meseleyi çözümlemeye geçmeden önce herkesin duygu ve düşüncelerini
paylaşabileceği bir alan yaratmak çok önemlidir. Herkesin yaklaşımının ne
olduğunu ve neyi önemsediklerini iyice anlamak, daha sonra herkesin kabul
edebileceği çözümler bulmada kolaylık sağlar.

İşe yaraması için öneriler

Birbirinize, bilgileri işleyebilmek, istekleri ve ihtiyaçları, umutları
ve endişeleri anlayabilmek için zaman tanıyın. Kimileri bu aşamayı
çoktan geçmiş, kimileri ise daha geniş zamana ihtiyaç duyuyor olabilir. İkili
gruplarda konuşma veya kişilerin kendi başına düşünüp anonim kağıtlara
yazdıklarının grupla paylaşılması gibi kolaylaştırma yöntemlerini
kullanabilirsiniz.

Sadece sesi çok duyulan bir azınlığın değil herkesin tepkilerini ve
düşüncelerini almanın yollarını bulun. Örneğin, herkesin sırayla
konuştuğu bir tur yapabilir veya çevrimiçi bir araçla anket
oluşturabilirsiniz.

Kendi duygularınız hakkında olabildiğince dürüst olun. Bu zor
gelebilir -eğer bir şeyleri ifade etmekte zorlanıyorsanız, sözünüzü
söyleyebilmek için fazladan süre isteyebilirsiniz. Aynı şekilde, herkesin
söylediklerini dikkatle dinleyin ve herhangi bir kişinin aldığı pozisyonu tam
olarak anlamadıysanız, açmasını isteyin.

Çabucak bir teklif oluşturma arzusuna direnin. Bunun yerine
başkalarının neler düşündüğünü duymak için zihninizde alan açın.
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3. Aşama: Serbest tartışmayla fikirleri keşfedin
İnsanlar için nelerin önemli olduğunu iyice anladıktan sonra, bir adım ötesine
geçerek tüm fikirleri toplayabilirsiniz. Sonrasında artı ve eksileriyle farklı
önerileri duyacağınız ve bu önerilerin bir araya nasıl gelebileceğini
keşfedeceğiniz geniş kapsamlı bir tartışmaya herkesi dahil etmek yararlı olur.
Kişilerin farklı umut ve endişelerini nasıl ele alabileceğinizi düşünün. Fikirleri
oluştururken, daha önce duyduğunuz görüşleri ve üzerinde anlaşmaya
vardığınız hedefleri göz önünde bulundurun.

Herkes için işe yarayan bir çözüme varacaksanız, farklı ihtiyaçlar ve fikirler
üzerine gerçekten kafa yormanız gerekir. Yaratıcı düşünün, konsensüs birçok
farklı fikri bir araya getirerek gelişir.

İşe yaraması  için öneriler

Problemi çözmek için çeşitli fikirleri toplayın. Grubun erken oluşmuş
bir veya iki fikri tartışırken takılıp kalması yaygın bir durumdur -farklı
olasılıklar oluşturarak birbirinizin daha esnek düşünmesine yardımcı
olabilirsiniz. Bu önerileri, daha önce duymuş olduğunuz endişeleri
mümkün olduğunca aklınızda tutarak oluşturmanız gerekir; ancak bu
aşamada önerilerin yalnızca birer fikir olduğu konusunda net olun. Böylece
kişilerin beğendikleri ilk fikre aşırı bağlanmalarının ya da beğenmedikleri
fikirler karşısında orantısızca tedirgin olmalarının önüne geçebilirsiniz. Fikir
üretmek için beyin fırtınası veya küçük grup çalışması gibi yöntemler
kullanabilirsiniz.

Grubunuzda mevcut olan tüm deneyim, bilgi ve bilgelikten
faydalanın. Herkesin duyulduğundan emin olun. Özellikle, çoğunluğun
(veya çok sesli bir azınlığın) hevesli olduğu durumlarda bunu yapmak çok
zor olsa da anlaşmazlıkları ve çekincelerini dile getirmeleri için kişileri
teşvik etmeye çalışın.
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4. Aşama: Bir teklif oluşturun
Konuyu serbestçe tartıştıktan sonra, ne yapılması gerektiğine dair bir
mutabakat arayışıyla devam edin.

Bu aşama sentez olarak da adlandırılır ve farklı fikir veya perspektiflerden
gelen öğeleri birleştirerek bir teklif oluşturmak demektir.

İyi bir teklif dile getirilen farklı umutları, endişeleri ve ihtiyaçları dikkate alacak
biçimde oluşturulur. Teklifinizi geliştirirken kendinize, gündeme gelen önemli
konuları ve keşfettiğiniz seçeneklerin çeşitliliğini hatırlatın. Hangi seçenekler
veya seçenek kombinasyonları ortaya çıkan sorunları en iyi şekilde ele alabilir?
Ayrıntılı açıklama için ayrıca Sentez bölümüne bakın.

İşe yaraması  için öneriler

Anladığınız haliyle grubun ve tek tek gruptaki kişilerin duruşlarının
bir özetini yapmak, herkesin kapsayıcı bir çözüm bulmaya
odaklanmasını sağlayabilir. Çözülmemiş farklılıklar kadar açığa çıkan ortak
zemini de belirtin: "Bu bölüm üzerinde neredeyse anlaşmaya varmış
gibiyiz, ancak herkesin endişelerini gidermek için şu kısmı biraz daha
keşfetmemiz gerekiyor." Sadece bariz farklılıkları değil, hemen göze
çarpmayan fikir birlikleri ve ayrılıkları da dahil etmek gerekir.

Bir sunum kağıdı veya beyaz tahtaya anlaşmaya varılan alanları ve
çözülmesi gereken sorunları yazmak gerçekten çok işe yarar. Olan biteni
herkesin görerek takip edebilmesi, tartışmaya odaklanmayı sağlar.

Teklifi, üstünde anlaşılmış olan her neyse onun üzerine kurun.
Farklılıkların çözülmesine yönelik fikirler geliştirin. Grup içindeki insanların
temel ihtiyaç ve endişelerini ele alan çözümlere odaklanın. İnsanlar onları
etkilemeyen şeylere oranla doğrudan etkileyenlere onay vermeye
çoğunlukla daha isteklidirler. Çözüm, genellikle farklı fikirlerden gelen
öğeleri bir araya getirerek bulunur.
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5. Aşama: Teklifi iyileştirin
Teklifi herkesin anladığından emin olun ve insanların endişeleri olup olmadığını
kontrol edin. Endişeleri giderecek değişiklikler bulmaya çalışın. Bu aşamada
güçlü çekincelerin ortaya konması durumunda, daha farklı, daha iyi bir seçenek
bulup bulamayacağınıza bakın.

İşe yaraması  için öneriler

İdeal olan, teklifi herkesin görebileceği bir yere yazarak ne
tartıştığınıza dair hepinizin ortak bir fikri olmasını sağlamaktır. Aksi
takdirde, toplantı notlarını yazan kişiden yazdıklarını okumasını isteyin ki
herkes en azından duyabilsin.

Teklifin aldığı desteği ölçmek ve değişiklikleri konuşmak için tur3 ve anket
gibi yöntemler kullanın.

Unutmayın, konsensüs herkesin işine yarayan çözümler bulmak
içindir. Çoğunluğun teklifi beğendiği durumlarda kendinizi kaptırmamaya
dikkat edin. Sessiz kalanlar veya keyifsiz görünenler olup olmadığına
bakın. Varsa onay verip vermediklerini kontrol edin.

Teklifi kafalarında evirip çevirmeleri ve kararın onlar için ne anlama
geleceğini düşünmeleri için insanlara zaman verin. Konu karmaşık veya
hassassa, konsensüsü sınamaya geçmeden önce üstüne düşünmek veya
ara vermek için biraz zaman ayırın.

3 ÇN: Toplantılarda kullanılan tur yönteminde, herkes sıra ile sözü alarak kendisini ifade eder.
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6. Aşama: konsensüsün sınanması
Gruplar, genellikle tartışmada anlaşmaya varıldığını varsaymanın kolay olduğu
bir noktaya ulaşırlar. Kolaylaştırıcı, "Tamam, görünüşe göre hepimiz aynı
fikirdeyiz, hadi bir sonraki gündem maddesine geçelim" gibi bir şey söyleyebilir.
Böyle durumlarda atak bir azınlığın, gruptaki sessizliği onay kabul ederek
fikirlerini herkese mâl etmesi çok olasıdır.

Konsensüs sürecindeki bir aşamayı yalnızca fikir birliğini sınamaya
ayırdığımızda böyle bir durumun oluşmasının önüne geçebiliriz. Karar teklifini
açıkça ifade ettikten sonra insanlardan katıldıklarını veya katılmadıklarını işaret
etmelerini ister ve böylece konsensüse varılıp varılmadığına dair isabetli bir fikir
ediniriz.

Teklifler herkes tarafından nadiren yürekten desteklenir. Genellikle kabul
etmekten etmemeye doğru değişen bir yelpaze oluşur. Konsensüs kullanan
gruplar, karara katılma/katılmama düzeylerini gösteren farklı seçenekler
kullanırlar. Yaygın olarak kullanılan seçenekler şunlardır: veto, kenara
çekilmek/yol vermek ve çekince belirtmek/şerh koymak4. Anlaşma ve
anlaşmazlık seçenekleri bölümünde daha fazla ayrıntıya gireceğiz, kısa bir özet
sunmak gerekirse:

Veto, bir teklifin kabul edilmesini engeller ve yeni bir teklif oluşturulmasını
gerektirir. Kenara çekilme/yol verme ile çekince belirtme/şerh koyma
pozisyonları endişelerin ifade edilmesini sağlamakla birlikte, grubun kararı
alarak uygulamaya koymasına izin verir.

"Konsensüse varmak” için tam olarak ne kadar hemfikir olmak gerektiği
duruma bağlı olarak değişir. Birkaç kişinin kenara çekildiği/yol verdiği veya
çekince belirttiği/şerh koyduğu bir durumda, grup devam etmeyi veya yeni bir
teklif üzerinde çalışmayı tercih edebilir. Fikir birliğinin çok önemli olduğu
kararlarda, örneğin herkesin uygulayacağına güvenmeniz gereken bir politikaya
dair karar alırken, bir kişinin kenarda durması/yol vermesi bile kabul edilemez
olacaktır. Öte yandan, mesela bir şeyin işleyip işlemeyeceğine dair deneme
çalışması yapmakla ilgili karar için herkesin aynı hevesle destek vermesine
gerek duyulmayabilir.

4 ÇN. Pozisyonların çevirisine dair:
Orijinalindeki bloke etmek yerine bizde daha sıklıkla kullanılan yerleşik veto/veto etmek
ifadesini tercih ettim.
Kenara çekilmek pozisyonunu yine sıklıkla kullanıldığı için yol vermek ile birlikte kullanmayı
tercih ettim.
Çekince belirtmek pozisyonuna da kulaklarımız aşina olduğu için şerh koymak ifadesini
eklemeyi uygun buldum.
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İşe yaraması için öneriler
Oluşan teklifi açıkça belirtin. Teklifi herkesin tam olarak anladığından
emin olun. Herkes aynı şeyi anlıyor mu? Teklif daha önce yazılmış ve sonra
değiştirilmişse, tekrar yazarak netleştirmeniz gerekebilir!

Grubunuzdaki herkesin kullanılan anlaşma/anlaşmazlık
pozisyonlarını aynı şekilde anladığından emin olun. İnsanlar
pozisyonları sık sık karıştırır. Kenara çekilmek/yol vermekten gayet
memnun olabilecekken veto pozisyonunu alabilirler. Bazen de insanlar hiç
memnun olmasalar bile veto etmekten korkarak  pozisyonlarını daha hafif
bir anlaşmazlık biçimi ile ifade ederler. Kişilere teklifle ilgili sorunlarının ne
olduğunu ve bu sorunların ele alınabilmesi için önerileri olup olmadığını
sorun.

Herhangi birinin çekincesi, itirazı, vetosu olup olmadığını kontrol
edin. İdealde bu aşamaya kadar endişelerin çoktan ortaya çıkmış olması
gerekirdi.Bu noktada endişelerin olup olmadığını sormak (teklifi kimin
desteklediğini sormadan önce), duyulmamış kimsenin kalmamasını
sağlayan bir tedbir sistemi olarak iş görür.

Anlaşmayı kontrol edin. Vetonun çıkmadığı durumlarda, herkesin fikir
birliğine aktif katılımı olup olmadığını kontrol edin. Bu sözlü olarak veya
daha önceden kararlaştırılmış el işaretleriyle yapılabilir. Sessizliklere veya
kendini geriye çekme gibi davranışların olup olmadığına dikkat edin. Eğer
varsa nedenlerini sorun -birileri çekincesini dile getiremiyor olabilir.

Sonucu özetleyin ve bir karara varılıp varılmadığını açıkça belirtin.
Bu, durumu netleştirmeye yardımcı olacaktır. Kolaylaştırıcı tarafından
yapılabilir.

“Tamam, veto yok, 2 kişi kenarda/yol veriyor, 1 kişinin çekincesi/şerhi var
ve 12 kişi fikir birliği içerisinde. Teklif geçti”
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7. Aşama: Kararın nasıl uygulanacağını tasarlayın
Alınan kararlar uygulanmadığında, grup karar alma motivasyonunu hızla
kaybeder. Pratik ayrıntılarla eylem adımlarını kararlaştırmaya zaman ayırmak,
kararın hayata geçmesini sağlar.

Birbirinizi, sorumlulukların yerine getirilmesini sağlama alacak biçimde nasıl
destekleyebileceğinize dair fikir almak için hesap verebilirlik bölümüne bakın.

İşe yaraması için öneriler
Alınan kararın uygulanacağından emin olmanızı sağlayacak kadar çok
detay üzerinde anlaşın! Kimin, neyi, ne zaman yapması gerekiyor?
Bunların yapılıp yapılmadığını tüm grup nasıl takip edebilir?

Grup içerisinde rolleri paylaşın ve bu eylem adımlarını toplantı notlarına
kaydedin.
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Bir Konsensüs Tartışması Örneği

1. Aşama: Konuyu açıklayın ve netleştirin

Kolaylaştırıcı "Son on yıldır park olarak kullandığımız arazi parçası
belediye tarafından satılacak."

[Daha fazla bilgi paylaşılır.]

"Şimdi sanırım bu konuda bir şey yapmak isteyip
istemediğimize ve eğer yapmak istiyorsak ne yapacağımıza
karar vermemiz gerekiyor.”

2. Aşama: Tartışmayı açın

Kolaylaştırıcı "Haydi, herkesin ne düşündüğünü duyabilmek için bir tur
konuşalım"

Bevan “Çocukların oynayabileceği başka bir yer bulma zamanı
geldi sanırım.”

Rashid "İnanamıyorum. Parkın yanında yaşadığım için çok
mutluydum"

Ana “Ama ben bu kadar kolay pes etmeyelim derim!
Yapabileceğimiz bir sürü şey var...”

3. Aşama: Serbest tartışmayla fikirleri keşfedin

Kolaylaştırıcı "Neler yapabileceğimize dair farklı fikirler üretelim. Sonra
da bunlardan birini yapmak isteyip istemediğimize karar
veririz."

Mickey "Para toplayarak parkı satın almaya çalışalım."

Sandra "İşgal nasıl olur?"

Ana “Mmm... İşgal pek benlik değil! Ama nasıl para
toplayacağımızı düşünmek hoşuma gider.”

[daha başka birçok fikir dillendirilir.]
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4. Aşama: Bir teklif oluşturun

Kolaylaştırıcı “Peki ne yapalım? Kimimiz müteahhitleri durdurmak için
parkta ağaç evler inşa etmemiz, kimimiz ise araziyi satın
almak için para toplamaya çalışmamız gerektiğini
düşünüyor.”

Rashid "Ama aslında kimse parkın işgaline karşı olduğunu
söylemedi -sadece herkes işgale katılmak istemiyor. İşgal
eylemi, belediye meclisini yavaşlatabilir ve böylece parayı
toplamak için daha çok zamanımız olur. İkisini birden
yapalım!”

[Bir sürü baş sallama; kimilerinden onaylama sesleri]

5. Aşama: Teklifi iyileştirin

Kolaylaştırıcı "Bu fikir çok desteklendi, herkesin bu teklife nasıl baktığını
görmek için hadi bir tur konuşalım."

Mickey "Parkı kurtarmak için hem işgal edip ve hem de para
toplama fikrini sevdim, ancak bunları ayrı ayrı gruplar
yapacakmış gibi konuşuluyor. Mutlaka tek bir grup olarak
hareket etmemiz gerektiğini hissediyorum -bence ayrılırsak
grupları birbirine düşürmeye çalışabilirler."

[Diğer herkes söz hakkını kullanır]

Kolaylaştırıcı "Tamam, aynı anda hem işgal eylemi hem de para toplama
çalışması yapacak olsak da, tek bir grup olarak
kalacağımızı netleştirmek yönünde teklifi güncelleme
önerisi var."

6. Aşama: konsensüsün sınanması

Kolaylaştırıcı “Pekala, parkı korumak için işgal etmek ve aynı zamanda
araziyi satın alacak kadar para toplayabileceğimiz hibe
başvurularını yapmaya başlamak yönünde bir teklifimiz var.
Bunların her ikisini de tek bir grup olarak yapmak
konusunda net olmak istiyoruz. Bu öneriye katılmayan var
mı? Unutmayın, veto etmek grubun bu yönde karar
almasına engel olur, bu yüzden veto hakkınızı teklifi
uygulamamız durumunda grupta olamayacağınızı
düşünüyorsanız kullanın. Planlanan çalışmalarda rol almak
istemiyorsanız yol verin/kenara çekilin. Kabul edecek
olsanız bile dikkate alınması gerektiğini düşündüğünüz
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çekinceleriniz varsa lütfen bildirin.”

Sandra "Evet, benim para toplamakla ilgili çekincelerim var
-gerçekçi bulmuyorum ve para toplayarak zaman
kaybedeceğimize dair endişelerim var. Bununla birlikte
grubu durdurmayacağım ve çalışmalara biraz destek
olabilirim."

Kolaylaştırıcı “Bu öneriye katılmayan başka kimse var mı? Yok? Tamam,
sanırım konsensüse vardık. Bir kontrol edelim – teklife
katılıyorsanız elinizi kaldırın... Harika, bir çekinceyle
konsensüse vardık."

7. Aşama: Kararın nasıl uygulanacağını kararlaştırın

Kolaylaştırıcı “Tamam, böylece gerçekten iki büyük işi üstlendik! Şimdilik
iki gruba ayrılıp her bir iş için neler yapılması gerektiği
konusunda fikir fırtınası yapalım ve toplantıyı
sonlandırmadan önce de yapılacakları planlayalım mı?"
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Anlaşma ve Anlaşmazlık
Seçenekleri

Kişinin bir teklifi onaylamamasının birçok farklı nedeni olabilir. Örneğin, teklifle
ilkesel bir meseleniz vardır ve kararın geçmesini istemezsiniz veya karar kabul
edildiği takdirde uygulanmasına emek verecek zamanınız yoktur ya da teklif
sizi heyecanlandırmamıştır.

konsensüsle karar alma bu
gerekçeleri tanır –oybirliği
oluşturmaya çalışmaz, ama
sürece katılan herkesin
kabul edebileceği çözümü
arar. Anlaşmazlık türlerinin
tamamı grubun konsensüse
varmasını engellemez.
Anlaşmazlığın, bir teklifin
bütünüyle kabul
edilmesinden bir teklife
bütünüyle itiraz edilmesine
bir yelpaze olduğunu
düşünün.

Farklı anlaşma ve
anlaşmazlık türlerini
tanımlamak için kullanılan

kelimeler gruptan gruba değişir. Grubunuzda hangi seçenekleri kullandığınızı
bilmeniz ve bunların ne anlama geldiği konusunda net olmanız önemli.

İşte bazı yaygın seçenekler:

Katılma/Anlaşma
"Teklifi destekliyorum ve uygulamaya hazırım”

Çekince belirtmek/Şerh koymak
"Teklifle ilgili hala bazı rahatsızlıklarım var, ama teklifi destekleyeceğim."

İradenizi teklifin geçmesi yönünde kullanmak ancak endişelerinizin de kayda
geçmesini istiyorsunuz. Fikir ayrılığınız tanındığı takdirde kararın
uygulanmasına emek bile verebilirsiniz. Eğer çekinceler fazla ön plana
çıkıyorsa, grup teklifi güncelleyebilir veya uygun ifadelerle tekrar düzenleyebilir.
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Yol vermek/Kenarda durmak
"Bu teklifi destekleyemem çünkü... fakat grubu durdurmak istemiyorum, bu
yüzden kararın bensiz alınmasına izin vereceğim ancak uygulanmasının bir
parçası olmayacağım."

Teklife katılmadığınız için kenara çekilebilirsiniz: “Karardan, gerçekleştirilmesi
için hiçbir çaba harcamayacak kadar rahatsızım.”

Pragmatik nedenlerle de kenara çekilebilirsiniz; örneğin kararı beğenirsiniz,
ancak zaman kısıtlamaları veya kişisel enerji seviyeniz nedeniyle
destekleyemezsiniz. "Karar konusunda hemfikirim, ancak önümüzdeki hafta
burada olmayacağım için uygulanmasına emek veremeyeceğim."

Kenarda durma pozisyonunu kabul edip kararı almak grubun içine sinebilir veya
birden fazla kenarda durma pozisyonu olduğunda grup yeni bir teklif üzerinde
çalışmayı tercih edebilir.

Veto
"Teklifin özüne dair çözülmemiş ilkesel bir meselem var. Yeni bir teklif
aramamız gerekiyor.”

Veto, teklifin kabul edilmesini engeller. Temel bir itirazdır. Karar alınması
durumuna katlanamayacağınızı ifade eder. “Gerçekten hoşuma gitmedi” veya
“Diğer fikri daha çok sevdim” demek değildir. “Bu teklife temelden itiraz
ediyorum!” demektir. Bazı gruplar, sadece teklif geçerse grubu bırakmanızı
gerektirecek kadar güçlü bir itirazın olması durumunda veto kullanılması
gerektiğini söyler. Grup, itiraza çözüm bulmak için teklifte değişiklik arayışına
gidebilir veya yeni bir teklif aramak için tartışma aşamasına dönebilir.
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Veto Çeşitliliği
Veto, konsensüs sürecinin tanımlayıcı bir parçasıdır; gruptaki herkesin onayı
olmadan karar alınamaz. İdeal olarak, kullanılması gerekmeyen bir tedbir
sistemidir -veto seçeneğinin varlığı, grubun teklifi oluştururken herkesin
ihtiyaçlarını dikkate almasını sağlar. Çok güçlü bir araç olduğu için, bazı gruplar
nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair ek 'kurallar' geliştirmiştir.

Veto edenlerin çözüm arayışına katılımı
Kimi gruplar, bir çözüm bulmak için veto edenlerin fazladan çalıştaylar veya ek
toplantılara katılmalarını gerektiren belirli süreçler yürütür. Böylece devam
edebilmek için net bir süreç sağlamış olurlar. Bu yöntem fazladan çalışmaya
zaman ayırma sorumluluğunu beraberinde getirdiği için, insanların sadece çok
güçlü itirazlar hissettikleri ve ancak çözüm için emek verecekleri takdirde
vetoya başvuracakları varsayımıyla ‘çıtayı yükseltir’. Yine de, insanların sağlık
sorunları veya bakım sorumlulukları nedeniyle zamanları ve enerjileri sınırlı
olduğunda, bu şekilde 'çıtayı yükseltmenin' bazı insanlar için vetoyu orantısız
bir şekilde zorlaştıracağının farkında olmak gerekir.

Veto gerekçelerinin sınırlandırılması
Bazı gruplar verilen teklifin, bireyin çıkarlarına veya etiğine aykırı olduğu
durumlarında değil sadece grubun temel amaç ve ilkelerine aykırı olduğu veya
örgüte zarar verebilecek bir teklif olması durumlarında vetonun
kullanılabileceğine dair bir kural getirir.

Örneğin, bir barış grubu üyesi, bir silah üreticisinden fon alınmasını meşru bir
şekilde engelleyebilir. Öte yandan, aynı kişi tütün endüstrisinden para almaya
karşı güçlü itirazlar sunduğunda, bu tamamen bireysel bir mesele olarak kabul
edilir ve itirazın grubu durdurmasına izin verilmez.

Kimileri, her kararın ilgili herkesin onayını alması gerekliliği ilkesine aykırı
olduğu için veto gerekçelerinin sınırlandırılmasına itiraz eder. Uygulamada da
bir teklifin grup amaçlarına aykırı olup olmadığı konusunda anlaşmaya varmak
zor olabilir. Öte yandan, özellikle topluluğa 'doğal' bağlılığın düşük olduğu
gruplarda (örneğin, katılım sürekli değişiyor veya grup kişilerin yaşamında pek
az yer kaplıyorsa) gücün kötüye kullanılmasını engellemek için veto
nedenlerine bir sınır koymak uygun olabilir.
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Yedek karar alma seçenekleri bulundurmak
Özellikle büyük örgütlerde, vetoların çözülemediği durumlarda oylama seçeneği
yaygın bir biçimde son çare olarak kullanılır. Çözüm bulmak için çok çaba sarf
edilmişse örneğin birkaç toplantıda tartışıldığı halde konu çözülemediyse
oylama devreye sokulur. Sadece önemli kararlar için uygulanır ve teklifin
geçmesi için genellikle nitelikli çoğunluk (%75 veya %90'dan fazla) gerekir.

Örnek olay: N Street Cohousing, California
“Topluluk üyeleri önce fikir birliğinin oluştuğu bir konsensüse varmayı
hedefler. Bir veya daha fazla kişi öneriyi veto ettiği takdirde, veto eden
kişiler, teklifi savunan bir veya iki kişiyle, orijinal teklifle aynı sorunları ele
alan yeni bir teklif oluşturmak için çözüm odaklı bir dizi toplantı yaparlar.
Yeni teklif, muhtemelen geçeceği bir sonraki toplantıda görüşülür. Eğer yeni
bir teklif oluşturulamazsa, orijinal teklif bir sonraki toplantıya yüzde 75'lik
nitelikli çoğunluk oyu aranarak getirilir ve bu toplantıda muhtemelen geçer.
Bu süreç N Street Cohousing'de 25 yıl boyunca, her biri çözüm odaklı iki
toplantıyla tamamlanarak yalnızca iki defa yaşandı.” Topluluklar için Tam
Fikir Birliği ile Konsensüs İyidir Efsanesini Kırmak (2012) metninden alıntı
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Konsensüs için Temel
Beceriler

Dinleme, soru sorma, özetleme ve sentez
Dikkatli dinleme ile özet ve sentez herkesin ihtiyaçlarına dair epey bir bilgiye ve
anlayışa ulaşmaya ve herkesin kabul edebileceği çözümler bulmamıza yardımcı
olur. Basitçe söylemek gerekirse:

● İyi dinlemek, başkalarının ne söylediğini duymamızı sağlar.

● Soru sormak, insanların ne söylediğini netleştirmeye yardımcı olur ya da
insanları kendi ihtiyaçlarını keşfetmeleri ve yeni olasılıklar bulmaları için
cesaretlendirir.

● Özetlemek bize tartışmadaki kilit noktaları hatırlatır ve aynı anlayışa
sahip olup olmadığımızı kontrol etmemize yardımcı olur.

● Sentez, herkese uygun tek bir öneri oluşturmak için farklı görüşleri ve
fikirleri bir araya getirmemizi sağlar.

Dinleme
Dinlemek, genellikle hafife alınan ve az değer verilen bir beceridir. Ancak
dinleme, etkili iletişimin önemli bir parçasıdır ve aktif bir çaba gerektirir.
Gerçekten dinlediğimizde, birinin söyledikleriyle ilgili kendi yorum ve
görüşlerimizi askıya almaya çalışırız. Bunun yerine, diğerinin konumu ve temel
ihtiyaçlarını anlamaya odaklanırız.

Dinlemek, toplantı ortamında öne sürülen tüm farklı görüşlere ve ihtiyaçlara
odaklanmak demektir. Asıl amaçlardan biri, özellikle kendine güveni olmayan
veya azınlığın bakış açısını temsil eden biri tarafından öne sürülen noktaların
kaybolmamasını sağlamaktır.

Soru sorma
Grubun belirli bir bakış açısını duymakta güçlük çekmesi durumunda, bu bakış
açısının ifade edilmesini sağlamak için grubun ilgisini bir - iki kişiye
odaklanacak biçimde yönlendirmeyi tercih edebilirsiniz. Onları soracağınız
açıklayıcı sorularla cesaretlendirebilirsiniz; "Sanırım şunu diyorsun... Öyle mi?"
veya "’Üzerimize düşeni yapmıyoruz’ derken, ne yapılmasını istediğini biraz
açabilir misin?”

Kişiyi sorgulamaktan veya kendini kanıtlamasını istemekten sakının -amaç,
sözlerinin duyulmasına yardımcı olmak, kılı kırk yarmak değil! Kişiye anlatmak
istedikleri üzerinde olabildiğince fazla kontrol sağlayabilmesi için yanıtı
evet/hayır olmayan açık uçlu sorular sorun. Örneğin, "Bunun hakkında nasıl
hissediyorsun?" veya "Neden endişelendiğini biraz açıklayabilir misin?" vb.
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Özetleme
Tartışmanın bir özetini sunmak, konuşmacıların duyulduklarına güven
duymalarını ve toplantılara odaklanmalarını sağlayabilir. Özetlerken genellikle
tartışmadaki kilit noktalar seçilir; böylece insanların ileriye dönük olasılıkları
düşünmeleri kolaylaştırılır. Bazen, bireysel katkıları özetlemek gerekebilir
-örneğin, biri uzun süre konuştuysa ve herkesin söylenenleri doğru anlayıp
anlamadığını kontrol etmek istiyorsanız.

Özeti çekince ile sunmak ve yanlış anladıysanız insanların sizi düzeltmesi için
alan açmak işe yarar. Şu gibi ifadeler kullanın: “Şu ana kadar katılımcılardan
şunları duydum... Bir şey atladım mı?”, “Asıl endişelerinizin... olduğunu
anlıyorum. Doğru ifade edebildim mi?” Bir tartışmada özet, sadece sizin değil
çok daha fazla kişinin görüşlerini temsil etmesi gerektiği için herhangi bir
katılımcının katkısından daha fazla ağırlık taşır. Bu nedenle, bırakın insanlar
bakış açınızdaki hataları düzeltsinler! Unuttuğunuz kısımlarda da size destek
olsunlar.

Kimileri tartışma sırasında not alır. Not almak kısa ve doğru bir özet yapmayı
çok daha kolay hale getirir.

Sentez
Farklı fikirleri bir araya getirmek ve herkesin kabul edebileceği bir teklif
bulmaya çalışmak, konsensüsün merkezinde yer alır. Bu sürece sentez diyoruz;
rekabet halinde gibi görünen fikirler arasında bağlantılar bulmak ve bunları bir
teklif halinde bir araya getirmek.

Somut seçenekler üzerine tartışırken beğenme veya beğenmemelerine bağlı
olarak insanlar güçlü ifadeler kullanabilirler. Özellikle tartışmanın tek bir
seçenekle başladığı ve grubun bu seçeneği isteyenlere ve istemeyenlere
bakarak kutuplaştığı durumlarda bu durum sıkça görülür. İlerleyebilmek için,
öncelikle geriye doğru bir adım atarak insanların farklı seçeneklerin tarafı olma
sebeplerini araştırmak gerekir. İnsanların ne başarmaya çalıştıklarını bulmaları
tüm ihtiyaçların karşılandığı yeni olasılıklar üretmeyi çoğu zaman daha
mümkün kılar.

Örnek olay: Gıda topluluğu dükkanı çalışma saatleri
Gönüllüler tarafından işletilen bir topluluk dükkanı, hafta sonu fazladan bir
gün açıp açmamaya karar vermeye çalışıyordu. Farklı endişelerin derinine
inildiğinde, dükkanı tam zamanlı çalışanların alışverişe çıkabildiği
zamanlarda açmanın dükkanın gelişmesine yardımcı olacağı konusunda
herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Ancak, bazı üyeler kendi hafta
sonlarından vazgeçmeye pek hevesli değildi. Bu temel sorunları belirlemek,
yeni çözümler aramalarını sağladı; dükkanı hafta içi bir akşam mesai
saatinden sonra açmak ve hafta sonu dükkanı açabilecek yeni gönüllülerin
katılımını sağlamak için büyük bir çağrı kampanyası yürütmek.
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Güç dinamikleri ile Başa
Çıkmak
Bu kılavuzun başında ‘‘konsensüs eşitler arasında saygılı bir diyaloğa dayanır’’
dedik. Bununla birlikte, konsensüs grupları en iyi niyetlerle bir araya gelmiş
olsalar dahi toplumun eşitsizliklerini gruplarında genellikle tekrarlarlar.
Hiçbirimiz bir toplantıya temiz bir sayfa ile girmeyiz -odaya türlü farklı yaşam
deneyimi ve beklentiler getiririz; bu da ihtiyaçlarımızın karşılanmasını
zorlaştırır.

Bu farklılıklar, daha fazla güce sahip olan insanların 'kötü' olduğu anlamına
gelmez. Her halükarda, konsensüsü etkin bir şekilde kullanabilmek için bu güç
dinamiklerini ele almamız gerekir.

Derinlere kök salmış eşitsizlikleri ele almak, sonu gelmeyen, acı verici ve sinir
bozucu bir süreç olabilir ancak beraberinde daha iyi kararlar, hakiki özgürleşme
ve bağ kurmayı getirir. Bununla birlikte grup, kendi içindeki güç dinamikleri ile
mücadele etme işinin toplumun halihazırda güçsüzleştirdiği bireyler üzerine
kalmaması için çaba sarf etmelidir.

Güç dinamikleri ile başa çıkmak için ipuçları
Güç dinamikleri ile başa çıkmak güçlü duyguları ve farklı görüşleri gündeme
getiren karmaşık bir konudur. Aşağıda yararlı bulduğumuz bazı ipuçları
bulunuyor. Ayrıca bkz. Toplantılarda güç dinamiklerini ele almak için fikirler.

Gruptaki diğer kişilerden destek arayın. Grup içerisinde çok fazla gücünüz
olduğunu düşünüyorsanız, aynı durumdaki diğer kişilerle sohbet ederek ve bu
gücün bir kısmını bırakabilmek için birbirinizi nasıl destekleyeceğinize bakın.
Kendinizi güçsüz hissediyorsanız, aynı şekilde hisseden diğer insanlarla
deneyimlerinizi paylaşmak ve yeni stratejiler keşfetmek işe yarayabilir.

İlgili kişilerle konuşarak sorunları dile getirin. Bu, birebir görüşme
istemek, bir toplantıda bir konuyu gündeme getirmek veya bir şey olduğunda
tepki göstermek biçiminde olabilir. İnsanlar savunmaya geçseler,
söylediklerinizden hoşlanmasalar da savunmasız, incinmiş ve öfkeli hissettiğiniz
durumları ifade etme hakkına sahipsiniz.

Birisi size karşı çıktığında, dikkatlice dinleyin. Bunu ne demek istediğini
hemen anlayamasanız veya sizin niyetinizi anlamamış olduğunu düşünseniz bile
yapın. Belirli ayrıntıları duymak, söylediklerini anlamanıza yardımcı olabilir
-ancak onları sorgulamamaya dikkat edin! Daha fazla açıklamamayı tercih
ederlerse, konu üzerine internetten bilgi edinebilir veya kişiye özel olanlar
dışındaki ayrıntıları başka biriyle etraflıca konuşabilirsiniz.

Kendinizi sinirli, kızgın veya üzgün hissedebilirsiniz. Bu duygularla başa çıkmak
için destek aramaya hakkınız var -ama bunu size meydan okuyan kişiden
beklemek çoğunlukla adil değildir! Onlara bakış açınızı açıklamaya
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hevesliyseniz, bunu bir süre düşündükten sonra ve belki de söylemek
istediğiniz şeylerin konuya yardımcı mı olacağını yoksa sadece kendinizi
savunma amaçlı mı olduğu konusunda ikinci bir görüş aldıktan sonra yapmak
en iyi yol olabilir.

Öz bakım: Bedenen dinlendiğinizde ve rahat hissettiğinizde davranış ve
tutumlarınızı değiştirmek kolaylaşır. Derine inmek gerekiyorsa, geçmişte takılıp
kaldığınızda sorunları aşmaya yardımcı olmuş yöntemler için kendinize zaman
ayırın. Bu, bir arkadaşınızla konuşmak, meditasyon yapmak, kitap okumak,
sosyal medya grupları ile iletişim veya danışmanlık hizmetleri olabilir.
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Çatışmayı Ele Almak
En verimli konsensüs, grup kendi içindeki farklılıklarını-ihtiyaçlar, görüşler, etik,
iletişim tarzları ve çalışma pratiklerindeki- keşfedebildiğinde gerçekleşir. Herkes
için işe yarayan bir yol bulmak, herkesin yaklaşımlarını gerçekten anlamaya
dayanır. Çoğu zaman bu anlayışa ulaşabilmek için çatışmaların içinden
geçmemiz gerekir. Başa çıkması güç duyguları 'körüklüyor' gibi görünse bile,
bazı şeyleri açığa çıkarmak, uzun vadede bunlarla başa çıkmayı çok daha kolay
hale getirebilir.

Gruplar yaygın olarak çatışma konusunda endişelidirler. Bu kişisel veya kültürel
olabileceği gibi ilişkilere zarar vermek ya da ‘‘zaman kaybetmek’’ korkusundan
kaynaklanabilir. Bu korkular, kimi grupların farklılıkları halının altına
süpürmesine ve 'işleri sürdürmeye' çalışmasına neden olabilir. Kimi gruplar ise
tam tersi, her konuda tartıştığı halde bir türlü anlaşmaya varamayabilir. Sık
karşılaştığımız zorluklar bölümü, fikir ayrılıklarının olduğu bir toplantıda
yapabileceklerimize dair ipuçları sunar -burada konsensüs yönteminin işe
yaramasına yardımcı olacak grup becerilerine odaklanıyoruz.
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Çatışmaya yaklaşımlar
Konu çatışmaya nasıl tepki verdiğimize geldiğinde, her birimizin farklı "fabrika
ayarlarının" olması işleri karmaşıklaştırır. Örneğin kimilerinin, onları her zaman
başkalarının isteklerine uyum sağlamaya yönlendiren derinden kökleşmiş
alışkanlıkları vardır. Bir başkasının alışkanlığı, her zaman kendi alanını korumak
olabilir. Bu farklılıklar, çatışmaya ‘‘eşitler’’ olarak girmeyi zorlaştırır. Uyum
sağlayan kişi ihtiyaçlarının hiçbir zaman karşılanmadığını görebilir; kendi alanını
tutan kişi grubun geri kalanı tarafından ‘‘tartışmacı’’ veya 'saldırgan' olarak
yaftalanabilir.

Hepimizin kendi ihtiyaç ve görüşlerini açıkça ifade ettiği ve diğer insanları
saygıyla dinlediği işbirlikçi bir yaklaşım benimsediğimizde konsensüse varmak
çok kolaylaşır (Tabii ki, bazı durumlarda diğer yaklaşımları kullanmak için
geçerli nedenlerimiz olabilir. Örneğin, biri bizim üzerimizde çok fazla güce sahip
olduğunda, kendi alanımızı mümkün olan her biçimde tutmak için mücadele
etmekten başka seçeneğimiz olmayabilir).

Kendini diğer insanların duyabileceği şekilde ifade edebilmek bir beceridir.
Kimileri bunu çocuklukta öğrenir, birçok kişi ilerleyen yaşlarında bu beceriyi
geliştirmek için uğraşmak zorunda kalır. Eğer bu beceriyi önceden
kazanmışsanız, herkesin adil bir şekilde duyulmasını sağlamaya
odaklanabilirsiniz. Kendini ne kadar ifade edebildiğine bakılmaksızın, herkes
ihtiyaçlarının karşılanmasını hak eder.

43



Çatışmada iletişim için ipuçları
Pek çok faktör, neyin işinize yarayıp yaramayacağını etkiler ancak aşağıda tarif
edilen yaklaşım birçok durumda işe yarar.

1. Sorununuzun ne ile ilgili bir olduğu konusunda net olun.
Sorun, zorlandığınız bir davranış veya katılmadığınız bir fikir olabilir. Yoğun
duygular hissettiğimizde, insanlar hakkında büyük ve  genel ifadeler kullanmak
epey yaygındır; ör. "Tartışmadan kaçınarak tamamen sorumsuz
davranıyorsun." Çoğu insan için, somut bir ifadeyi kabul etmek ve anlamak
daha kolaydır, ör. "Olumsuz sonuçlanabilecek şeyleri tartışmaya pek hevesli
görünmüyorsun."

Şunu söylemek yerine:

"Bazı insanların düşündüklerini söylemeye bile cesaretleri yok."

Şunu söylemeyi deneyin:

"Angus, benim için farketmez dedi."

İkinci örnek abartının önüne geçer. Aynı zamanda da doğrudandır, 'bazı
insanlar' ifadesi herkesin kimden bahsettiğinize dair varsayımlarda
bulunmasına sebep olur.
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2. Çatışmanın nedeni hakkında net olun.
Amaç, abartmadan veya küçümsemeden ihtiyaçlarınız, duygularınız ve
görüşleriniz hakkında olabildiğince açık olmaktır. Oluşması muhtemel etkilere
dair endişelerinizi olabildiğince somutlaştırın. Bu, diğer insanların empati
kurmasına ve anlamasına yardımcı olabilir. Sebepleriniz duygu, yorum ve
görüşleri içeriyorsa, bunu netleştirmek için ilk kişiyi (ben, bence, benim vb.)
kullanmaya çalışın. Örneğin, "Her şey bir felaket olacak" cümlesi o kadar genel
ki, görmezden gelmek ya da itiraz etmek çok kolaydır. Buna karşılık, şöyle bir
ifadeye karşı çıkmak zordur: "Onları testere ve baltalarla ormana
gönderdiğimiz takdirde, yaralanmalarından endişe ediyorum."

Şunu söylemek yerine:

"Herkesin katılması gerek."

Şunu söylemeyi deneyin:

"Herkesin fikrini duymak istiyorum çünkü bu kararın hepimiz üzerinde
büyük etkisi olacak."

İkinci örnek, ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi belirtir ancak bunların nesnel
gerçekler olduğunu iddia etmez!
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3. Nereye varacağınızı kararlaştırın.
Ne istediğinizi söylemek işe yarar, ancak rica etmek genellikle komut
vermekten daha iyi sonuç verir! Ve yine, somut ve net olmak yanlış anlamaları
önlemeye yardımcı olabilir. Şu iki ifadeyi karşılaştırın: "Kapsamlı bir sağlık ve
güvenlik incelemesi yapmamız gerekiyor" (kulağa etkileyici gelse de oldukça
muğlak bir ifade), "Çocukların bu araçları güvenli bir şekilde kullanmasını nasıl
sağlayacağımızı enine boyuna düşünelim istiyorum."

İleriye giden yol, diğer insanların bakış açılarını da içerecektir! Bir çatışmanın
ortasındayken dikkatle dinlemek zorlaşabilir. Bir an durup düşünebilenler,
proaktif kolaylaştırıcılık yaparak yani farklılıkları yumuşatmadan insanların
kendilerini ifade etmelerine ve açıklamalarına alan açarak durumu
kolaylaştırabilir. Farklı amaçlarla konuşan kişileri dinleyin ve duyulmayanları
ortaya çıkarmaya çalışın.

Şunu söylemek yerine:

“Birinin orada öylece oturup sorumluluğu bize yüklemesi kabul edilemez”

Şunu söylemeyi deneyin:

"Angus, ne düşündüğünü söyleyebilirsen, doğru seçimi yaptığımızdan çok
daha fazla emin olacağım, bu senin için uygun mu?"

İkinci örnek ne istediğinizi açıkça ortaya koyuyor, ancak aynı zamanda
Angus'un da bu konuda bir seçeneği olduğunu kabul ediyor!
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Etkili Grup
Gücü paylaşmak, sadece karar alınırken kimin konuştuğuyla ilgili değildir! Gücü
uzun vadede etkili bir şekilde paylaşmak için bir grup olarak adımlar
attığınızda, konsensüs ile karar almak çok daha kolaylaşır. Burada, daha fazla
insanın gruba dahil olmasını ve dahil olan kişilerin birbirine güvenmelerini
kolaylaştırabilecek bazı mekanizma ve alışkanlıkları listeledik. Bu ipuçlarının
çoğu, grubun daha verimli çalışmasını da sağlar.

İş yükünü paylaşmak
Herkesin her karara dahil olması yerine, örneğin tanıtım çalışmalarını yapmak
gibi açıkça tanımlanmış işleri belirlediğiniz bir kişiye vermeyi deneyebilirsiniz.
Alternatif olarak, birkaç kişinin bir dizi iş üzerinde birlikte çalıştığı 'çalışma
grupları' oluşturabilirsiniz. Çalışma grupları oluşturmanın rollerin bireylerde
kalmasına kıyasla, belirli bir alanda tek bir kişinin üstünde çok fazla sorumluluk
(veya güç) kalmaması, kişilerin birlikte çalışarak uzmanlık kazanabilmeleri gibi
faydaları vardır.

Tüm grubun, daha sonra kişi veya çalışma grubu tarafından ayrıntıları
tamamlanacak olan bir temel yönerge belgesi veya genel hatlarıyla bir
şartname hazırlaması bu sistemin işlemesine yardımcı olur. Örneğin, tüm grup
yayınlanacak kilit önemdeki tanıtım mesajlarına karar verebilir ancak sosyal
medya gönderilerinin yazılmasına yalnızca tanıtım çalışmaları grubu dahil olur.

Grubun etkililiği ayrıca çalışma gruplarının/rollerin diğer herkes arasında
kurulan etkili iletişime dayanır; toplantılarda geri bildirimlere alan açılması,
e-posta ile güncelleme yapılması vb. Öte yandan grup, çalışma grubunun
yaptığı işleri her yönüyle kontrol etmeye çalışırsa verim düşer ve çoğunlukla da
moraller bozulur. Birbirinize karşı hesap verebilirliğe ilişkin aşağıdaki ipuçlarına
bakın.

Hesap verebilirlik
Grupta kararlar alınır ancak uygulanmazsa güven zedelenir ve moral bozulur.
Öte yandan, ‘‘insanları kontrol etmek’’ onları demoralize edebilir. Aşağıda grup
içinde hesap verebilirliğinizi sağlayabilecek bazı ipuçlarını bulabilirsiniz.

Alınan kararlar konusunda herkesin aynı anlayışa sahip olup
olmadığını kontrol edin. Somut örnekler iletişimin net olmasını sağlar.
Örneğin etkinlikleriniz için yiyeceklerin 'etik' olması gerektiğine karar
verirseniz, hangi yiyeceklerin bu kriterlere uygun olduğunu somut olarak
örnekleyebilirsiniz.

Birisi bir sorumluluk üstlendiğinde net bir anlaşma yapın. Örneğin,
birkaç kişi bir hibe başvurusu hazırlayacak. Başvurunun ne zaman yazılacağına
ve grubun hibeyi hangi faaliyetler için istediğine birlikte karar verin.
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İşlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için yöntem bulun. Mesela
toplantılarda aktarımlar yapılabilir, e-postalar aracılığıyla güncelleme yapılabilir
veya tamamlanan işler çevrimiçi bir alanda işaretlenebilir.

Geri bildirim vermeyi alışkanlık haline getirin. Kişiler işlerini iyi
yaptıklarında ve grup çalışmaları içerisinde çok emek verdiklerinde bunu fark
ve ifade ederek morali yükseltin. Aynı şekilde, birinin yaptıklarından dolayı
olumsuz sonuçlar açığa çıktığında açık olmaya çalışın. Sorunlar ilk ortaya
çıktığında konuşmak, yıkıcı duyguların oluşmasını engelleyebilir ve yanlış
anlaşılmaların önüne geçebilir.

48



Büyük Gruplarda Konsensüs
Ulusal bir kampanya ağı, büyük bir işçi kooperatifi, uzun vadeli bir topluluk ya
da kitlesel bir protesto örgütleyicisi; bunlardan hangisi olursanız olun, büyük
bir grupta konsensüs ile kararlar almanın kendi zorluklarını ve yararlarını
beraberinde getirdiğini göreceksiniz. Verimli bir konsensüs için beklediğimiz
koşullar hala geçerlidir; ancak daha büyük, çeşitliliğin daha fazla olduğu bir
grupta bunu elde etmek daha zor olabilir. Konsensüs sürecinin her bir aşaması
daha uzun sürebilir ve bazı özel kolaylaştırma araçlarının kullanılması
gerekebilir. Ancak süreç işlediğinde, yüzlerce hatta binlerce insanla hep beraber
konsensüsle karar almak canlandırıcı ve ilham verici olabilir! Aşağıda, daha
büyük gruplarda konsensüs ile karar alabilmek için bazı ipuçları ve araçlar
bulacaksınız.

Kimin hangi karara dahil olması gerekiyor?
Büyük gruplarda ve organizasyonlarda çalışırken, hangi kararların kimler
tarafından alınması gerektiğini dikkatlice düşünmek daha da önemli hale gelir.
Herhangi bir organizasyonda kararlar genellikle en kolay ve en iyi şekilde
onlardan doğrudan etkilenen insanlar tarafından verilir. Bir alt grup tarafından
ele alınabilecek ve hatta bir alt grupta ele alınması gereken konuları büyük bir
grupta çözmeye çalışmadığınızdan emin olun.

Yönergelerde veya herkesi bağlayan ilkesel konularda tüm grubun karar alması
ve daha küçük bir grubun da ayrıntılar üzerinde çalışması daha uygun olabilir
mi? Örneğin, tüm kooperatif etik satın alma yönergeleri üzerinde anlaşabilir ve
satın alma ekibi hangi ürünlerin yönergelere uyduğu konusundaki kararları
alabilir mi?

Birlikte alınan kararlarda hakiki bir konsensüse varmak için yeterli zaman
ayrılmalıdır. Birlikte ve konsensüs ile alınmış az sayıda karar, çok hızlı bir
şekilde alınan çok sayıda sığ karardan daha iyidir.

Büyük gruplarda başarılı bir konsensüs sürecinin
bileşenleri
Bu bileşenlerin birçoğu küçük gruplar için de gereklidir. Bununla birlikte, büyük
bir grupta karar alırken bu bileşenlere çeşitli nedenlerle özellikle dikkat edilmesi
gerekir. Odada daha fazla bakış açısı ve beden olduğunda her şey daha uzun
sürer ve bu nedenle işleri hızlandırmak için netlik ve verimliliğe daha fazla
ihtiyaç duyulur. Grup ne kadar büyük olursa, herkese ulaşabilmek için daha
‘‘yapılandırılmış’’ uygulamaların oluşturulması ihtiyacı da o kadar büyük olur;
örneğin, bilgilendirmeyi mekana vardıklarında onları karşılayarak sohbet
edecek birine bırakmaktansa, bu bilgileri yazılı olarak bulundurmak gerekir.
Benzer şekilde daha büyük gruplar, herkesi bir arada tutan, ‘‘tutkal’’ olan yakın
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kişisel ilişkilere bel bağlayamazlar ve bu nedenle daha net olmaları gerekebilir.
Örneğin ortak amaçlar ve yol gösterici ilkelerin olması.

Paylaşılan bir vizyon ve ortak hedefler
Neden ve ne ölçüde birlikte çalıştığınız konusunda netseniz, konsensüse
varmak çok daha kolaydır. Hedefleriniz tamamen ortak değilse, hemfikir
olduğunuz noktalarda işbirliği yapacak biçimde birkaç farklı grup halinde
çalışmayı düşünebilirsiniz.

Kimlerin amaçları ve vizyonu tanımlayacağı sorusu, kalabalık gruplar için büyük
bir sorudur. Çoğu durumda, daha küçük bir kurucu ekip, grubun amaçlarının ne
olacağına önceden karar verir ve daha sonra insanları bu temelde gruba
katılmaya davet eder. Buna alternatif olarak, büyük bir grup ortak bir vizyon
geliştirmek için birlikte çalışabilir. Bu çalışma çok zaman alır ve grup ne kadar
büyük olursa, süreç de o kadar zorlu olacaktır.

Büyük bir grupta, grubun amaçlarını ve nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntıları
yazmak özellikle önemlidir. Ör. kararları nasıl aldığınız ve kimin neden sorumlu
olduğu. Bu, mevcut grup için bir hatırlatma işlevi görebileceği gibi yeni
katılanları bilgilendirmek için de kullanılabilir. Toplantılarda, hangi kararların
önceden alınmış olduğu ve nelerin hala tartışmaya açık olduğu konusunda
herkesin net olduğundan emin olun.Güven

Birbirini tanımanın zor olduğu büyük gruplarda güven kazanmak daha zordur.
Amaçları, insanların politik görüşlerini ve motivasyonlarını tartışmaya zaman
ayırın. Yeni katılanların, en azından gruptaki bazı kişileri hızlı bir şekilde
tanımasını sağlayacak alanlar açın. Sosyalleşme zamanları da önemlidir. Farklı
alt gruplar arasında çok sayıda iletişim ve güncelleme fırsatı yarattığınızdan
emin olun. Bunu yaparak, insanların kişisel olarak dahil olmadıkları çalışmaların
iyi gittiğine güven duymalarını sağlayabilirsiniz!

Süreci netleştirmek
Süreci netleştirmek, insanlara seslerinin duyulduğu konusunda güvence verir
ve aynı zamanda insanların karar alma sürecine tam olarak katılmalarına
yardımcı olur. Büyük gruplardaki konsensüs süreci, daha karmaşık olduğundan
ve daha fazla kolaylaştırma tekniği içerdiğinden kafa karıştırıcı olabilir.

Örneğin, bir kararı alma sürecindeki adımları yazın. Her toplantının başında
insanlara bunu hatırlatın ve konsensüs sürecinin ve gündemin yazılı çıktılarını
dağıtın. Ayrıca yeni katılanlara düzenli konsensüs atölyeleri yapabilir ve mevcut
üyeler için bilgi tazeleyici atölyeler düzenleyebilirsiniz.

Aktif katılım
Büyük toplantılar, birkaç veya daha fazla kendine güvenen kişi tarafından
kolayca domine edilebilir ve daha az iddialı veya daha az deneyimli kişiler aktif
katılım göstermekte zorlanabilir. İyi bir kolaylaştırıcılık ve küçük gruplara
ayrılma (aşağıya bakınız) gibi yöntemler herkesin toplantıya aktif katılım
göstermesine yardımcı olabilir.
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Önceden bilgilendirmek
Bir toplantıdan önce, özellikle herkes öncesinde aklındaki soruları nasıl
ulaştırabileceğini biliyorsa (örneğin, gündem maddesini koyan kişinin iletişim
bilgileri verilerek vb), her bir gündem maddesi için ayrıntılı bilgi sağlamak,
toplantı içerisinde açıklama için ayrılan sürenin azalmasına yardımcı olabilir.
Önceden bilgilendirmek, insanların toplantıdan önce bilgileri sindirmelerine ve
bir konu hakkında nasıl hissettiklerini anlamalarına olanak tanır. Bu, insanların
soru sorma/fikir paylaşma konusunda daha özgüvenli hissetmelerine yardımcı
olabilir.

Kolaylaştırıcı ekip
Karar alma sürecini planlamak ve yürütmek için kolaylaştırıcı bir  ekip kurmak,
başarılı sonuçlar almak için önemlidir. Kolaylaştırıcının doğaüstü güçleri yoksa,
muhtemelen birkaç kişilik bir ekibe ihtiyacınız olacaktır: Tartışmayı yürütecek
biri, söz alanları takip edecek biri, sunum kağıdına notlar yazacak biri, bir
zaman tutucu, kapıda duracak biri ve içecekleri hazırlayacak biri.

Gündem
İyi planlanmış bir gündem ve çeşitlendirilmiş yöntemler, toplantıda bulunanların
odaklanmasına ve enerjinin yüksek tutulmasına yardımcı olacaktır. Büyük bir
grupta, her şeyin daha fazla zaman alacağını varsayın, bu nedenle daha az
gündem maddesi belirlemeniz gerekecek. İnsanlara, meseleleri derinlemesine
keşfetmeleri için küçük gruplar/çiftler halinde nasıl alan ve bolca zaman
verebileceğinizi düşünün.

Konsensüsün sınanması
Büyük gruplarda herkesin konumunun dikkate alınmasını sağlamak için
konsensüsün sınanmasında genellikle formal bir yaklaşım gerekir. ‘‘Anlaştık
mı?’’ diye sormak yerine (ki bu genellikle sessizlikle sonuçlanır), kolaylaştırıcı
tüm katılma/katılmama seçeneklerini açık bir şekilde okuyabilir (örn. veto, yol
verme/kenarda durma, çekince/şerh, tam destek vb.) ve insanlardan aldıkları
pozisyona uygun biçimde elini veya uygun renk kodlu kartı kaldırmalarını talep
edebilir.

Erişilebilirlik sorunları
Kalabalık alanlar, belirli fiziksel engelleri olan kişiler için özellikle zorlayıcı
olabilir. Örneğin; işitme güçlüğü çeken biri, çok fazla arka plan gürültüsünün
olduğu küçük grup tartışmalarında zorlanacaktır, yolda çok fazla ayak ve
sandalye olduğunda tekerlekli sandalye ile hareket etmek daha zordur. Sosyal
kaygı gibi zorlukları da buna ilave edin! Mümkün olduğu kadar erişilebilir ve
geniş bir mekan seçin ve toplantıyı nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğiniz
konusunda herhangi bir önerileri olup olmadığını zorluk çekebileceğini
düşündüğünüz kişilere önceden sorun. Daha fazla bilgi için Mekanlar ve
Erişilebilirlik kılavuzumuza bakın.
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Koalisyonlarda ve ittifaklarda konsensüsü kullanma
Belirli bir konuyla mücadele etmek için gruplar arasında kurulan koalisyonlar ve
ittifaklar, konsensüse varmayı zor bulabilir. Grupların çoğu zaman farklı
amaçları ve çalışma biçimleri vardır ve bunlardan bazıları konsensüs yöntemini
kullanmıyor olabilir. Örneğin, gruplardan biri, farklı hiziplerin her birinin bir
tartışmayı ‘‘kazanmaya’’ çalıştığı karar verme yöntemlerine alışmışsa, esnek
fikirli olmak ve herkes için kabul edilebilir çözümler bulmaya çalışmak onlar için
zorlayıcı olabilir.

Neden birlikte çalışmak istediğinizi/ortak amaçlarınızın neler olduğunu
netleştirmek için zaman ayırın ve bu nedenleri sık sık kendinize hatırlatın!
Mutabık kalınan amaçlara ulaşmak için birkaç farklı faaliyet üzerinde
ortaklaşabildiğiniz zaman konsensüse varmak, herkesin kendi tercih ettiği
yolun tek seçenek olduğuna diğerlerini ikna etmeye çalıştığı durumlara göre
daha kolaydır.

Büyük gruplar için konsensüs süreci
Büyük gruplarda konsensüse varmanın yedi aşaması küçük gruplarla aynıdır
ancak her aşama için kullandığınız yöntemler farklılaşabilir. Bazı aşamalarda
herkes bir arada tartışırken bazı aşamalarda derinlemesine tartışmalara ihtiyaç
olabilir. Derinlemesine tartışmaların yapılabilmesini sağlamak ve katılımı
artırabilmek için küçük gruplara ayırma yöntemini mümkün olduğunca kullanın.
Aşağıda, büyük gruplarda konsensüs sürecini kolaylaştırmaya yarayabilecek
bazı araçları tanıtıyoruz. Büyük gruplarda sorunsuz ve başarılı bir konsensüs
süreci yürütebilmek için genellikle bu yöntemlerden uygun olanların seçilip
kullanılması gerekir.

Genel kurul toplantıları
Genel kurul toplantısı, bir grubun tüm üyelerinin katıldığı toplantıdır. Genel
kurullar yirmi kişiden yüzlerce kişiye kadar değişebilir. Bilgi paylaşımı,
önerilerde bulunma ve nihai karar almalar için uygun toplantılardır. Ancak
katılımcı sayısının büyüklüğü herkesin aktif katılımını sınırladığından, sorunların
derinlemesine tartışılması için pek kullanışlı bir format değildir.

Kimlerin kalabalık karşısında rahat konuşabileceği meselesinin yanı sıra zaman
kısıtlaması sorunu da söz konusudur. 100 kişilik bir toplantıda herkese sadece
3’er dakika konuşma hakkı verilse toplantı 5 saat sürer! Toplantıya gelen
katılımcı sayısının çokluğu insanların birbirini duyamaması, görememesi ve
hatta bir odaya sığamaması gibi pratik sınırlamaları da beraberinde getirir.

Bir genel kurulda katılımı artırmak için, daha önce hiç konuşmamış kişilere
öncelik verebilir ve kendini daha kolay ifade edebilen insanlardan kendilerini
tutmalarını isteyebilirsiniz. Ayrıca, insanların söylenenleri zihinlerinde
işlemelerine yardımcı olmak ve grup önünde konuşmadan önce düşüncelerini
toplamaktan hoşlanan kişilerin katılımını kolaylaştırmak için çiftler halinde
birkaç dakikalık sohbetler planlayabilirsiniz.
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Tartışmaların bitiminde gelinen noktayı düzenli olarak özetleyerek netlik
oluşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca herkesin görmesi için önemli olguları,
fikirleri, endişeleri ve önerileri sunum kağıtlarına yazabilir ya da daha büyük
gruplar için dizüstü bilgisayarlar ve projektörler kullanabilirsiniz. Herkesin
birbirini duyabildiğinden emin olun gerekirse bir mikrofon kullanın.

Örnek olay incelemesi: Unicorn Grocery Genel Kurul
Toplantıları
Unicorn Grocery, İngiltere'nin Manchester şehrinde organik gıda dükkanı
işleten bir işçi kooperatifidir. Oldukça başarılı bir etik işletmedir ve
halihazırda 70'in üzerinde çalışan üyesi bulunmaktadır. Kolektif yatay
yönetim ve konsensüsle karar alma yöntemini kullanma taahhüdündeki
Unicorn, ekipler halinde çalışır ve günlük operasyonel kararların çoğunu bu
ekipler alır. Alt grup çalışmalarını ve kararların uygulanmasını desteklemek
ve izlemek için her yıl seçimle belirlenen ekip temsilcileri, iki haftada bir
yaptıkları toplantılarda bir araya gelirler.

Ücret ve çalışma koşullarındaki değişiklikler, politika değişiklikleri, belirli
tutarlar üzerindeki ekip harcamalarının planlanması ve sahip oldukları iki
finansman akışından gelen bağışlar hakkındaki kararlar gibi tüm kooperatifi
etkileyen kararlar genel kurul toplantılarında ele alınır. Bunlar, tüm
kooperatif üyelerinin katılımına açık genel toplantılardır; yılda 3-4 kez
yapılır ve yaklaşık 3-4 saat sürer.

Genel kurula getirilecek teklifler genellikle ekipler tarafından oluşturulur ve
daha sonra genel kurul toplantısına götürülür. Teklifler tüm üyelerin
dikkatine sunulmadan önce oluşturulan bir dizi adımla farklı görüşler alınır.
Bu adımlar, dolaşıma sokulan konular hakkında insanların geri bildirim
yapabileceği, soru sorabileceği, endişelerini ifade ederek ve  fikirlerini
söyleyerek katkıda bulunabilecekleri toplantı öncesi tartışma oturumlarını
içerir. Genel kurul toplantısında konsensüse varılmayan bir teklif, geri
çekilebilir veya farklılıkları çözümlemek ve teklifi değiştirerek iyileştirmek
için en çok anlaşmazlık içinde olan kişilerle bir çalıştay düzenlenir. Bu
metnin yazımı sürerken (2017 baharı) Unicorn'un üyeleri hızla artmakta ve
yüksek düzeyde katılım sağlamak için yeni yöntemler araştırmaktaydılar.

Teklife dayalı konsensüs
Birçok büyük grup, ucu açık bir soruyla tartışmaya başlamak yerine, bir alt
grubun geliştirdiği bir teklif üzerinden, teklife dayalı konsensüs yöntemini
kullanır. Tüm üyeler önceden hazırlanmış bu teklif üzerine tartışır ve sonra
iyileştirir, kabul veya reddederler. Bu sıklıkla genel kurullarda kullanılan bir
yöntem olmakla birlikte daha küçük gruplarda da kullanılabilir.

Formatın standartlaştırılması iyi geliştirilmiş ve bilgilendirici tekliflerin ortaya
çıkmasını sağlayabilir. Örneğin bu amaca uygun olarak geliştirilen bir şablon
kullanmak, teklifin yeterli arka plan bilgisini, amaçlanan net sonuçları ve açık
ifadeler içermesini sağlayabilir.
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Teklifi üreten grup, teklifi oluşturmak için üyelerden (ör. anketler, odak
gruplarıyla görüşmeler veya çevrimiçi tartışma forumları kullanarak) mümkün
olduğunca fazla girdi aldıklarında, teklife dayalı konsensüs daha iyi işler. Teklifin
reddedilmesi durumunda, alt grubun büyük grup tarafından kabul edileceğini
düşünerek önceden hazırlamış olduğu yedek teklife bakılır. Bu teklif de önceki
teklifle aynı biçimde sınanır.

Küçük gruplarda tartışma
Konsensüs sürecinin herhangi bir anında, büyük toplantıyı daha küçük gruplara
bölmeyi tercih etmeniz için birçok neden vardır. Uygun bulduğunuz durumlarda,
her küçük grup farklı bir konuyu tartışma veya işi yapma sorumluluğunu
alabilir. Paralel gruplarda aynı konu tartışıldığında, aynı anda daha fazla insan
bir konuyu aktif olarak keşfetmiş olur; bu da uzun vadede zaman kazandırır ve
katılımı artırır. Bu şekilde daha fazla insanın dahil olmasını sağlamak,
ortamdaki enerjiyi artırılabilir ve büyük bir grupta tartışması zor, duygusal yükü
ağır olan konuları tartışmayı mümkün kılabilir. Ve son olarak, teklif oluşturma
gibi iş odaklı sorumluluklar küçük bir grup tarafından daha etkili bir şekilde
gerçekleştirilebilir.

Bu küçük grup sürecini deneyin
Tüm grubun katıldığı, konunun tanıtıldığı ve açıklığa kavuşturulduğu bir
oturum ile başlayın. Daha sonra fikirlerin, endişelerin, isteklerin,
ihtiyaçların paylaşıldığı ve tartışıldığı küçük gruplar oluşturun. Sonrasında
küçük gruplar, büyük gruba aktarımlarda bulunsun ve gelen potansiyel
çözümler büyük grupta listelensin. Her küçük grubun tüm listeyi tartıştığı
veya her bir grubun derinlemesine incelemek için yalnızca tek bir maddeyi
aldığı başka bir küçük grup tartışması turu daha yapılabilir. Sonrasında
küçük gruplar ana foruma dönerek her bir fikrin önündeki olası engelleri
vurguladıkları geri bildirimler yaparlar. Büyük grup tartışmasında engellerin
çözümü bulunamazsa, sorunu çözmenin yollarını bulmak için tekrar küçük
gruplara gidilebilir.

Kimileri küçük grup çalışmasına direnç gösterebilir. Bir konuyu tartışmayı
başkalarına bırakmak güven gerektirir ve grupta her zaman bu güven mevcut
olmayabilir. Bazı insanlar kaygılarının veya fikirlerinin arada kaynamasından
endişelenirken diğerleri hangi grubun parçası olacaklarına karar vermekte
zorlanabilirler. İnsanlara güven vermek için iyi işleyen bir geri bildirim sürecinin
olması önemlidir. En doğrusu, geri bildirimin gerçekleşeceğini duyurmak,
gruplara geri bildirim yönergeleri vermek ve küçük grubun neleri büyük grupta
geri bildirim olarak vereceğini belirlemek için biraz zaman ayırmaktır.

İhtiyaç duyduğunuz grup türlerini de ayrıca düşünmeniz gerekir – gruplar
rastgele bir dağılım ile mi belirlenecek, belirli beceriler ve deneyim etrafında mı
oluşturulacak yoksa konuyla ilgili enerjisi olanlar mı bir araya gelecekler?
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Sözcü konseyi (veya delege toplantısı)
Sözcü konseyi süreci, küçük grup modelini bir adım ileriye götürür ve herkesin
bir araya gelme ihtiyacını delegelerin toplandığı bir sistemle karşılar. Sözcü
konseyi büyük grubun tüm üyelerinin aktif olarak katılmasını sağlamanın etkili
bir yoludur ve yüzlerce katılımcının olduğu durumlarda konsensüsle karar
almada uygulanabilir bir format sağlar. Bu yöntem sosyal merkezler, işçi
kooperatifleri, barış ve çevre hareketleri gibi birçok grup tarafından
kullanılmaktadır (örnek için kutuya bakınız).

Bu süreçte tüm grup, daha sonra birbirleriyle ‘‘sözcüler’’ (delegeler veya
temsilciler olarak da adlandırılır) aracılığıyla iletişim kuran daha küçük gruplara
ayrılır. Küçük gruplar örneğin; bir işletme içindeki çalışma ekipleri, ulusal bir ağ
içindeki yerel gruplar veya bir kitle eylemi içindeki ilgi grupları olabileceği gibi
rastgele bir bölünme ile de oluşturulabilirler.

İnsanların endişeleri ve fikirlerini açığa çıkarmak için meseleler her bir küçük
grupta tartışılır. Bir küçük grup, teklif geliştirmeyi tercih edebilir veya bir dizi
fikir üretebilir.

Her grup, delegelerin kendi grubunda belirtilen fikir ve endişeleri kapsamlı bir
biçimde sunacağı sözcü konseyi toplantısına bir delege gönderir (veya sözcü).
Sözcüler toplantıda herkes için kabul edilebilir olduğunu düşündükleri teklifler
üretirler ve bunları daha fazla tartışma ve değişiklik için kendi gruplarına geri
götürürler. Bu süreç bir mutabakata varana kadar tekrarlanır. Karar alma
iradesi böylelikle tüm katılımcılara yayılmış olur.

Sözcünün sorumluluk alanı açıkça tanımlanmalıdır ki sözcü konseyi etkili bir
biçimde çalışabilsin. Sözcünün sorumluluğu öncelikle küçük grup ve konsey
arasındaki bilgi akışını sağlamaktır. Sözcü, küçük grup içindeki herkesin sesi
olarak hareket etmeli ve kendi kişisel bakış açısından ziyade kolektif
düşüncenin kapsamını iletmelidir. Sözcü genel olarak grubu adına karar almaz
ve karar kesinleşmeden önce gruplarında fikir birliği olup olmadığını mutlaka
kontrol eder. Bununla birlikte, bazı küçük gruplar, üzerinde anlaşmaya varılan
parametreler dahilinde sözcüye karar alma yetkisi verebilir.
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Sözcü olmak kolay değil, sorumluluğu büyük. Sözcü rolünü toplantıdan
toplantıya veya gündem maddesinden gündem maddesine rotasyonla
değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, biri kendi küçük grubunun bakış
açılarını ve önerilerini sunan, diğeri başka grupların paylaştıklarını not alan iki
sözcü belirlemek de oldukça kullanışlıdır. Bu yolla, küçük grup ve sözcü konseyi
arasındaki aktarımda fikirlerin kaybolmasının veya yanlış temsil olasılığının
önüne geçilebilir. Sözcü konseyi süreci, birlikte iyi çalışan ve önerileri
sentezleme konusunda yetenekli en az üç kolaylaştırıcıdan oluşan bir ekip
tarafından yürütülerek kolaylaştırılır.

Eğer karar alma sürecine katılan
herkes bir aradaysa ve alan
yeterince büyükse, sözcü konseyi
toplantısı sırasında grupların kendi
sözcülerinin arkasında bir küme
halinde oturması iyi sonuç verir. Bu
şekilde, gruplar tartışılanı duyabilir
ve sözcülerine anında geri bildirim
verebilir. Bu yöntem, sözcü
konseyini daha hesap verebilir hale
getirebilir ve bilgi aktarımı ihtiyacını
azaltabilir.

Katılımcı grupların farklı yerlerde
bulunduğu durumlarda, sözcü
konseyinin grup sözcülerinin
seyahatlerini karşılaması ya da
telefon konferansları, sohbet odaları
veya loomio gibi çevrimiçi karar
alma araçları aracılığıyla iletişimi sağlaması gerekir.

Sayıyı büyütmek
Kitle eylemleri gibi bazı durumlarda 20, hatta 40'tan fazla küçük grup olabilir.
Bu durumda, her bir sözcü konseyinin ikinci hatta üçüncü seviye sözcü
konseyine bir sözcü gönderdiği daha fazla katman ekleyebilirsiniz. Bu yöntem,
binlerce insan olması durumunda işe yarayabilir; örn. 1997'de Castor Nükleer
Atık Taşımacılığa düzenlenen blokaja 9000 kişi katıldı. Bu sayıda insan
olduğunda, hangi kararların herkes tarafından alınması gerektiği ve hangilerinin
özerk gruplara bırakılabileceği konusunda dikkatlice düşünmek daha da önemli
hale geliyor. Kademeli sözcü konseyleri uygulaması, fiili karar almalar için
kullanılmaktan ziyade çoğunlukla bilgi paylaşımı ve istişare için bir kanal görevi
görür.
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Örnek olay: Radical Routes
Radical Routes, İngiltere çapında yaklaşık 40 üye kooperatiften oluşan bir
müşterek yardım ağıdır. Kararlar, sözcü konseyi yapısı kullanılarak
konsensüs ile alınır. Ağ, üye kooperatiflerin Radical Routes kredi fonuna
yönelik tekliflerini ele almak da dahil olmak üzere çeşitli kararlar için yılda
dört kez iş toplantılarında bir araya gelirler.

Her kooperatif, toplantıya bir temsilci gönderir. Üye kooperatiflerin gündem
maddelerini tartışabilmeleri ve temsilcilerine toplantıdaki tekliflere nasıl
yanıt vereceklerini söyleyebilmeleri için her toplantıya önceden bir gündem
gönderilir. Temsilcilerin, neyin kabul edileceği ve hangi noktada yeni
talimatlar almak için kooperatife geri döneceği konusunda bir çerçeveleri
olabilir.

Bir toplantı sırasında yeni bir teklif ortaya çıkarsa veya bir teklif önemli
ölçüde değiştirilirse, bu her zaman daha fazla tartışma ve onay için üye
kooperatiflere geri döner.

Ağın işletilmesi için gerekli olan finans, sekreterlik ve kooperatiflere destek
sağlanması gibi işler çalışma gruplarına devredilir. Çalışma grupları, tüm ağ
tarafından belirlenen görev alanları ve üzerinde anlaşmaya varılan bütçeler
çerçevesinde gündelik sorumluluklarını yerine getirir. Çalışma grupları,
üyelere karşı sorumludurlar ve çalışmaları hakkında iş toplantıları
aracılığıyla rapor verirler.
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Sık karşılaştığımız zorluklar
Konsensüsle karar almayı uygulamaya koymak her zaman kolay değildir! Bir
tartışmayı ‘‘kazanmak’’ için rekabet etmek gerekliliği gibi norm olarak kabul
etmek üzere yetiştirildiğimiz davranış kalıplarını unutmak zaman alır.
Muhtemelen yapılacak en önemli şey, zaman ayırarak konsensüs sürecinizin
nasıl gittiği üzerine düşünmek, birbirinize geri bildirim vermek ve sürekli olarak
süreci iyileştirmenin yollarını aramaktır.

Uzun vadeli sorunlar yaşıyorsanız, Konsensüs Koşulları başlamak için harika bir
yerdir -bu koşullar grubunuzda mevcut mu? Değilse, bu koşulları oluşturmanız
mümkün mü? Örneğin, gruptaki insanlar sürekli olarak birbirleriyle anlaşmazlık
içerisinde ise bir adım geri giderek, grubun amaçlarının ne olduğunu kolektif
olarak tanımlamanız gerekir. Bu işe yaramaz ve kapsayıcı bir ortak amaç
üzerinde anlaşamıyorsanız, belki de şu an grubunuz için konsensüs uygun bir
yöntem olmayabilir.

Aşağıda, toplantılarda yaygın olarak ortaya çıkan bazı zorlukları listeledik ve
oluşabilecek bu durumlara önerilerde bulunduk. Umarız bunlar sizin
üreteceğiniz fikirlere de ilham olur.  Örneğin, ‘‘çok konuştuğunu’’
düşündüğünüz biri kendini yalnız hissediyor, heyecanlanmış, duyulmadığını
düşünüyor olabilir veya ne kadar alan kapladığının farkında olmayabilir! Soruna
en etkili yaklaşım, altta yatan meselenin ne olduğuna bağlı olarak bulunur.

Toplantıda olduğunu gördüğünüz şeyi sesli olarak dile getirmek de olası
yaklaşımlardan biridir. Böyle yaparak, sorunun sebeplerine ve bu konuda ne
yapılabileceğine bakmak için birlikte çalışabilirsiniz. Alternatif olarak, altta
yatan meseleye dair tahminlerinize uygun çözümler seçin. Her iki durumda da,
işler umduğunuz gibi yürümezse başka bir şey denemeye hazır olun!
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Toplantılarımız uzun sürüyor
Grup özellikle de yöntemi yeni kullanmaya başlamışsa konsensüsle alınmış bir
karara ulaşmak, oyla karar almaktan daha uzun sürebilir. Tüm itirazlar
çözülene kadar fikirleri tartışmak zaman alabilir ve bazı konuların karara
bağlanması birden fazla toplantı yapmayı gerektirebilir. Konsensüsle daha
yüksek standartlı kararlar alınması bir avantajdır. Özellikle uzun vadeli bir
grupta, uygulama yaptıkça konsensüs süreci de hızlanır.

İşleri hızlandırmanın birkaç yolu
✔ Toplantıda bir karara varmak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere önceden

sahip olduğunuza emin olmak. Temel olguların eksik olduğu durumlarda,
bir sonraki toplantıda bunları ele almak için ne yapılması gerektiğini
belirleyin ve devam edin;

✔ Ayrıntılarla ilgili kararları çalışma gruplarına devretmek (örneğin tanıtım
veya kaynak yaratma);

✔ Aynı anda birkaç konuyu ele almak için toplantıyı paralel küçük gruplara
bölmek –her küçük grup, karar için oluşturdukları tekliflerle büyük gruba
geri döner;

✔ Daha sonra tüm grup tarafından tartışılmak üzere herkesin fikirlerini
birkaç olası çözümde sentezleme sorumluluğunu küçük bir gruba
devretmek;

✔ Grubun odaklanmasını sağlayan ve insanların konudan sapmasını
engelleyen bir kolaylaştırıcı rolü;

✔ Kararları tekrar gözden geçirmek zorunda kalmamak için net toplantı
notları tutmak.
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Acil kararları nasıl ele alırız?
Zaman baskısı, bir grubun herkesi dahil
etme taahhüdünü yerine getirmesini ve
farklı endişeleri dikkate alan bir çözüm
için çalışmasını zorlaştırabilir. Bu zorluklar
çeşitli biçimlerde açığa çıkabilir. Herhangi
bir toplantıda bir anda planlanmamış
olduğu halde acil bir konu ortaya çıkabilir
ve bu durum ilgili kararın zamanı en
esnek kullanabilen veya çoğu zaman
çevrimiçi olan kişiler tarafından
alınmasına yol açabilir. Toplantılarda
açığa çıkan acil konularda, stres ve
‘‘devam edelim’’ biçimindeki grup baskısı
acele kararlar alınmasına yol açabilir. Ya
da tam tersi olabilir! Toplantı, "hemen bugün alınması gereken" bir karar için
uzadığında, birçok insan yorulur ve nihai kararda yalnızca en dayanıklı olanlar
etkili olurlar.

Kimi alternatifler
Toplantılar arasında ortaya çıkan karar alma ihtiyaçları için bir süreç belirleyin
ve çeşitli iletişim yöntemlerini (örneğin telefon, e-posta, sosyal medya)
kullanmaya hazırlıklı olun; böylece hiç kimse döngünün dışında kalmamış olur.
Mümkünse sonrasında kararları tekrar gözden geçirin, böylece tüm grup, birkaç
kişinin aceleyle kararlaştırdığı bir şeyin esiri olmasın.

Toplantı sırasında, gündeme öncelik verin ve acil sorunları yeterli düzeyde
çözebildiğinize emin olun. Daha az acil olan kararları erteleyin veya onlara daha
az zaman ayırın. Toplantı uzatılabilir veya başka bir zaman devam ettirilebilir
mi? Geçici bir çözüm bulabildiniz mi? Küçük bir grup konuyu tartışmak (ve
çözmek) için sorumluluk alabilir mi?
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Toplantılarımızda odaklanma zorluğu çekiyoruz
İnformal pek çok grup, yapılandırılmamış toplantılar yaparlar -konudan konuya
atlar ve ‘‘iş konuşmasını’’ arkadaş sohbetiyle karıştırırlar. Bu durum kimileri için
konsantre olmayı zorlaştırırken, kimileri için iletişim kurmanın daha doğal ve
rahat bir yoludur. Madde madde ilerlemek işe yarar ve denemeye değerdir.
Örneğin bir konuyu derinlemesine keşfetmeyi, herkesin bakış açısını gerçekten
duymayı ve net kararlar almayı kolaylaştırabilir.

Birkaç yol
Gerçekçi ve makul bir gündem hazırlayın. İdeal bir gündem, tüm önemli
ve acil konuları kapsar; ancak ilişki kurmaya ve rahatlamaya alan açacak kadar
da kısa olmalıdır. Neyi hangi sırayla tartışmak istediğinizi önceliklendirin ve
ardından buna bağlı kalmaya yardımcı olacak bir kolaylaştırıcı belirleyin. Yeni
bir konu ortaya çıkarsa, acil karar alınmasını gerekmedikçe sonra tartışmak
üzere not edilebilir. Herkesin gündeme
madde ekleyebilmesi ve tartışmalara
katılmaya yetecek düzeyde bilgi sahibi
olması çok önemlidir. Gündemler üzerinde
hiçbir etkisi olmadığını hisseden birinin,
‘‘konu dışı’’ konuşmalara dalması pek
şaşırtıcı değildir.

Toplantılar dışında sosyalleşin. İçinizdeki
‘‘konu dışı’ başlıkları dökebileceğiniz sosyal
zamanlar geçirmek, toplantıdaki zaman
baskısını azaltabilir. Sosyalleşme
zamanlarınızı mümkün olduğunca kapsayıcı
hale getirmeye çalışın. Örneğin bara gitmek,
Britanya'da yaygın olarak olağan karşılanır,
ancak birçok insan için böyle olmayabilir!
Ayrıca sosyalleşmek için fazladan zaman
ayırmanın çocuklu veya başka
yükümlülükleri olan insanlara zor
gelebileceğini unutmayın. Sosyalleşmek için yaptıklarınızı mümkün olduğunca
çok kişiye uyacak şekilde çeşitlendirmeye çalışın.

Molalar verin ve toplantılarınızı kısa tutun. İnsanların hareketsiz oturma
ve konsantre olma yeteneği büyük ölçüde değişkenlik gösterir ve
toplantıdakilerin bir türlü odaklanmadığını düşünen biri, aslında bu yönlerden
gruptaki en dayanıklı kişi olabilir! Yiyecek, içecek, temiz hava ve canlandırıcı
oyunlar tıpkı  küçük grup çalışmaları ve insanları hareket ettiren araçlarının
kullanıldığı durumlarda olduğu gibi insanların odaklanmış bir biçimde toplantıya
devam etmesine yardımcı olabilir. Alkol ise genellikle konsantrasyonu ve
dinleme becerilerini azaltır ve birçok grup toplantılarına alkolü karıştırmamayı
tercih eder.
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Ya anlaşamazsak?
Kimi zaman gerilim yükselebilir ve hepiniz kendinizi bir çatışma durumunda
bulabilirsiniz. Ya da belki de tatmin edici bir yol bulamadan çabalayıp
durmaktasınız. Çatışma bölümü (sayfa 29), çatışma durumları için kişisel beceri
geliştirebilmenize yönelik hazırlandı. Aşağıda tüm grup sıkışıp kaldığında neler
yapılabileceğine dair bazı öneriler bulabilirsiniz.

Grubunuzda konsensüs koşulları mevcut mu?
Birlikte iyi bir konsensüs süreci yürüterek karar almaya uygun bir durumda
olmayabilirsiniz; örneğin güven seviyesi düşük olabilir veya karar vermek için
yeterli bilgiye sahip değilsinizdir. Bu durumda, almaya çalıştığınız bu belirli
karardan geri adım atarak konsensüs koşullarını yaratmaya veya sizi
engelleyen pratik sorunları çözmeye daha fazla zaman ayırmayı deneyin. Bu
kimi zaman toplantıda bulunanlara konsensüs yöntemini açıklamak veya
birilerinin konuyu biraz daha araştırıp öyle karar alma aşamasına geçmeyi
planlamak kadar basit olabilir. Diğer durumlarda, daha fazla emek vermek
gerekecektir. Ör. bire bir görüşmeler yapmak, birlikte büyük kararlar vermeden
önce güven ve açık iletişim oluşturmak için tüm grubun katıldığı yapılandırılmış
ve bir kolaylaştırıcı tarafından yürütülen toplantılar almak ve birlikte
sosyalleşmeye zaman ayırmak.

İnsanların yaklaşımları hakkında açık bir tartışma yaptınız
mı?
Kimi zaman gruplar tartışmalarını yeterince derinleştirmezler. İnsanlar
endişeleri ve amaçları hakkında tamamen açık olmaktan çekinebilir, bunları
ifade etmekte zorlanabilir veya biri yeterince dikkatle dinlenmemiş olabilir.

Çatışma anlarında dinlemek özellikle zor gelebilir. Herkesi, kendi bakış açısını
daha derinlemesine açıklamaya ve yanlış anlamaları fark etmeye teşvik edecek
bir kolaylaştırıcı belirlemek yardımcı olabilir. İnsanların endişelerinin köklerini
bulduğunuzda ele alınması gereken kilit konulara odaklanabilirsiniz.

Tartışma kutuplaştı mı?
Bireyler veya hizipler çatışmada güçlü
pozisyonlara konumlandıklarında gruplar
genellikle sıkışıp kalırlar. Konsensüsün
rekabet etmek değil, çözümler bulmak için
işbirliği yapmak olduğunu kendinize
hatırlatın. Kişisel gündemlerimize ve
görüşlerimize bağlı kalmak, bu işbirliğinin
gerçekleşmesini engeller. İnsanları
kendileri üzerine düşünmeye teşvik edin.
Bir tartışmanın dili ‘‘ya öyle, ya böyle’’
tonunu alırsa, ara verin ve geri
döndüğünüzde insanları daha esnek bir
yaklaşıma davet etmeye çalışın. Örneğin, çatışmanın diğer tarafını anlamalarına
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yardımcı olmak için insanların en az sevdikleri bakış açısını tartışmasını isteyin;
takılıp kaldığınız fikirleri aşmak için beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üretin;
ortak noktalarınızı belirleyin ve bunlarla yeni bir teklif oluşturup
oluşturamayacağınıza bakın.

Şimdi hemen karar almanız mı gerekiyor yoksa aşağıdaki
seçeneklerden birini tercih edebilir misiniz?
Kararı daha küçük parçalara ayırın. Hemfikir olduğunuz ve yol
alabileceğiniz ortak noktalar var mı? Bunlar dışındaki alanlarla ilgili kararlar
daha sonra verilebilir mi?

Kararı askıya alın ve bir saat, bir gün veya bir hafta sonra geri dönün.
İnsanlara yatışmaları için zaman tanındığında bakış açıları değişebilir. Karar
ertelenirse, çatışan tarafları o zamana kadar bir çatışma çözümü sürecine dahil
etmeye çalışın.

Ortaklaşamadığınız takdirde bir yıl ya da beş yıl içerisinde ne olacağını
hayal edin. Bu şekilde bakınca karar ne kadar önemli görünüyor? Uzun vadeli
bir bakış açısı olduğunda, insanlar konumlarını değiştirmeye daha hevesli hale
gelebilir.

Söz konusu karar alma için tüm tarafların onay verdiği alternatif bir süreç
üzerinde anlaşın. Örneğin, kararın sonuçlarından en çok etkilenecek olanlar
veya konuya dair en yoğun duyguları olanlar, bu kararı almak için ayrı bir
toplantı yapabilir. Bazı gruplar yedek olarak oylama yöntemine başvururlar ve
böyle bir durumda bir kararı geçerli kılmak için genellikle %80 veya %90 gibi
baskın oy çokluğu gerekir. Bir sorun belirtisi ile karşılaşır karşılaşmaz derhal
oylama yöntemine  dönmemeye dikkat edin -oylama, bir konsensüs grubu için
kesinlikle son çaredir.

Zor zamanlarınızda yardımcı olması için dışarıdan bir
kolaylaştırıcıya ihtiyacınız var mı?
Dışarıdan yardım almak için, insanların süreçte işbirliği yapmak ve farklı bir
kolaylaştırıcıyı kabul etmeyi isteyecek kadar olumlu hisleri kalmış olması
gerekir. Dışarıdan katılan bir kolaylaştırıcının rolü, çoğu zaman tarafsız bir
pozisyon olarak görülür ve bu da işlerin yürümesini sağlayabilir.

Grubu bölmenin zamanı geldi mi?
Grup sürekli olarak aynı konular üzerinde bölünüyorsa, iki ayrı grup olarak
çalışmanın daha etkili olup olmayacağı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.
Birkaç üyenin kendilerini grubun geri kalanıyla sürekli olarak anlaşmazlık içinde
bulduğu bir durumda, temel amaçlara gerçekten katılıp katılmadıklarını gözden
geçirmek ve eğer katılmıyorlarsa, ayrılmalarının daha iyi olup olmayacağına
bakmak için gündem ve zaman ayırmaya değer. Bu, ilgili herkes için acı verici
olabilse de, bir arada kalıp  birbirini değiştirmeye çalışmaktan daha iyi bir
seçenektir. İdealde, birbirinizi desteklemeye ve ortak projeler üzerinde birlikte
çalışmaya devam edebilirsiniz.

63



Bir sürü fikirden tek bir teklife nasıl ulaşırız?
Bazen bir konuda çok sayıda fikir gelir ve devam etmek zorlaşabilir. Aşağıdaki
yapıyı kullanmak işe yarayabilir;fikir listesini kısaltmak için önceliklendirme
yapmanızı sağlayacak bir araç kullanın ve ardından bunlardan birkaçını
ayrıntılarıyla tartışın ve en çok tercih edilen seçeneklerin farklı parçalarını bir
araya getirecek biçimde teklifi oluşturun.

Önceliklendirme
Amaç fikirleri tartışabileceğiniz, yönetilebilir bir sayıya indirmektir. Buradaki
olası risk, tüm grup konuyla ne kadar ilişkili olduğunu anlayacak kadar
araştıramadan kimi fikirlerin erkenden elenmesidir. Bazı örnekler:

Noktalar: Tüm fikirleri yazın, her kişiye aynı sayıda nokta kullanma hakkı
verin (1-6 genellikle işe yarar). Daha sonra, keşfetmeye değer olduğunu
düşündükleri fikirlerin yanına işaretleyerek ellerindeki bu belirli sayıdaki noktayı
dağıtsınlar (bu, 6 fikre birer nokta, bir fikre 6 nokta biçiminde ya da farklı
sayılarda dağıtılabilir). Bu, çoğunluğun 'kazanmasına' neden olan bir araç
olduğu için bir fikrin önemine dair çok güçlü hisleri olan birinin, çoğunluk
desteği olmadan da, o fikri tartışmaya sunmasına izin vererek süreci
dengeleyebilirsiniz. ‘‘Reddedilen’’ fikirlerin tamamen kaybolmadığından emin
olun -grup bir teklif hazırladığında yeniden bu fikirlere ihtiyaç duyulabilir.

El kaldırmak: Bir grubun hangi fikirleri daha fazla derinleştirmek istediğini
ölçmenin bir başka yolu da listeyi gruba sırayla okuyarak tartışmak istedikleri
fikri duyduklarında el kaldırmalarını istemek olabilir.

Fikirleri değerlendirmek
İnsanların önerdiği fikirleri ayrıntılarıyla keşfedebileceğiniz tartışmalar yapın.
Burası hangi fikirle devam edeceğinizi seçtiğiniz bir alan değildir -nihai karar,
farklı önerilerin unsurlarını içerebilir veya yepyeni bir şey de olabilir! Ancak
fikirleri somutlaştırarak enine boyuna değerlendirdiğinizde, temel endişeler ve
anlaşmazlık alanları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Pek çok kişi, soyut
bir tartışma sırasında ihtiyaçlarını adlandırmak veya hangi varsayımlarla
düşünmekte olduğunu fark etmekte zorlanır -ancak birisi hoşunuza gitmeyen
bir fikir öne sürmüşse, bunları fark etme olasılığınız artar! Bu nedenle,
insanların bir fikri neden sevdiklerini ya da sevmediklerini bulmak önemlidir.
Aşağıda basit bir yöntem açıklanmıştır.

Artıları ve Eksileri: Her fikrin faydalarını ve sakıncalarını listeleyerek sonuçları
karşılaştırın. Bu tip bir araç, insanların birbirlerinin fikirlerini kişiselleştirmeden
eleştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bir kişinin dezavantaj olarak gördüğü bir
şeyi, bir başkasının olumlu olarak gördüğü ortaya çıkabilir. Bunlar, grubun
anlaşmazlıklarına dair faydalı bilgilerdir ve sizi yararlı tartışmalara
yönlendirebilir!
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Bir teklif toparlamak
İyi bir teklif, genellikle tartışma sırasında dile getirilen farklı endişeleri dikkate
alan yeni bir fikirdir. Daha önce keşfettiğiniz seçeneklerden birini değiştirerek
uyarlayabilir veya tamamen yeni bir öneri oluşturabilirsiniz.
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Bazı insanlar diğerlerinden fazla güce sahip
Bir grup, hiyerarşik olmayan bir şekilde örgütlenmek istediğinde bile, insanların
ne kadar dahil oldukları, ne kadar rahat olabilecekleri ve alınan kararları ne
kadar şekillendirdikleri neredeyse her zaman kişiden kişiye farklılık gösterir.

Örneğin, kimilerinin grup hakkında toplantı dışında dahi karar alabileceklerini
düşündüklerini, kimilerinin ise bir gündem maddesi önerecek kadar bile rahat
hissetmediklerini görebilirsiniz. Toplantılarda bazı kişilerin fikirleri çokça
dinlenip dikkate alınabilir, bazıları ise görüşlerini hiç ifade edemeyebilir. Ve bazı
kişilerin toplantılara gelmesi sağlık, diğer sorumluluklar, enerji, hareketlilik vb.
farklılıkları nedeniyle çok daha kolaydır. Tüm bu farklılıkların çok çeşitli
nedenleri olsa da karar alma süreçlerini daha az onaya dayalı hale getirdiği bir
gerçektir - herkesin ihtiyaçlarını duymadığınızda dikkate de alamazsınız!

Çatışmayı ele almak bölümü, güç dinamikleriyle başa çıkmak için kendi
becerilerinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda önerilerde bulunur. Aşağıda
grubunuzda da uygulayabileceğiniz bazı fikirleri bulabilirsiniz.

Toplantılarda güç dinamiklerini ele almak için fikirler
Kolaylaştırma araçları, bir toplantıya katılımı eşitlemek için kısa vadeli,
pragmatik yollar sağlayabilir. Örneğin, bir konuyu çiftler halinde tartışarak
açmak, insanların tüm gruba daha fazla katkıda bulunabilmek üzere
düşüncelerini formüle etmelerine yardımcı olabilir.

konsensüsün sınanması aşamasına özellikle dikkat edin. Bir grup,
konsensüsü informal bir biçimde uygularsa, kendine emin olanların görüşü, sırf
kimse onlara karşı çıkmadığı için kararlaşarak yürürlüğe konabilir. Herkesin
görüşlerini duymak için zaman ayırın ve  mutabakat sağlandıktan sonra,
herkesin üzerinde anlaştığını düşündüğü şeylerin toplantı notlarına geçip
geçmediğini kontrol edin!

Birinin yanlış anlaşıldığını veya hiç duyulmadığını düşündüğünüz takdirde
dinleme becerilerinizi kullanın. İletişim konusunda kendinizden eminseniz,
bu yolla başkalarına güçlü bir şekilde destek verebilirsiniz. Bununla ilgili daha
fazla bilgi için ‘‘dinleme, özetleme ve sentez’’ bölümüne (s37) bakın.

Güç dinamiklerini uzun vadede ele almak için fikirler
Toplantılarınızın erişilebilirliğini artırmak, katkıda bulunmayı
kolay/mümkün bulanların diğerleriyle eşitlenmesine yardımcı olabilir. Toplantı
mekanınız farklı engelleri olan kişiler için uygun mu; örneğin hareket ve işitme?
Toplantı çağrılarınız geniş bir kitleye ulaşıyor mu? Nerede, ne zaman ve ne
kadar süreyle buluşacağınıza karar verirken toplu taşımayı, mesai saatlerini,
bakım sorumluluklarını, sağlık ihtiyaçlarını vb. dikkate alıyor musunuz?
Özellikle bütçenin kısıtlı olduğu durumlarda kusursuz cevaplar bulmak olanaksız
olabilir, ancak bu durum iyileştirmeler aramaktan sizi alıkoyamaz!

Grup içerisindeki iş yükünü paylaşmak, grubun çalışmalarına katılımdan
gelen gücün eşitlenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, rutin görevler için bir
rotasyon sistemi düzenleyebilir, yeni gelenlerin katılabileceği çalışma grupları

66



kurabilir ve insanların grup içinde aşina olmadıkları rolleri üstlenmelerine
yardımcı olmak için beceri paylaşım oturumları düzenleyebilirsiniz.
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Biri veto ettiğinde ne yaparız?
İdeal bir konsensüs sürecinde, teklifle ilgili herhangi önemli bir endişe, karar
aşamasına geçmeden önce fark edilip ele alınacağından, veto oluşmaz. Birinin
bir teklifi veto etme ihtiyacı hissetmesi, süreçte daha önce bir şeylerin ters
gitmiş olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, kimi zaman bu durum ortaya
çıkacaktır ve bu nedenle veto seçeneğinin mevcut olması gerekir.

Normalde, biri veto ettiğinde, grup tartışma aşamasına geri dönmeli ve herkesi
tatmin edecek bir değişiklik yapmaya veya tamamen yeni bir teklif bulmaya
çalışmalıdır.

Bu tartışmayı yönlendirmek için, vetonun sebebini bulmaya çalışın. Örneğin,
teklifi grubun üzerinde anlaşmaya vardığı amaç ve ilkelere aykırı mı buluyorlar?
Çıkacak kararın belirli bireyler üzerinde olumsuz etkileri olacağından endişe mi
duyuyorlar? Ya da belki kendileri veya başkaları yeteri kadar duyulmadığı için
teklife giden sürecin kendisinin derinden kusurlu olduğunu düşünüyor
olabilirler.

Ya veto hakkı kötüye kullanılıyorsa?
Veto çok güçlü bir araç olduğundan, bunun nasıl kötüye kullanılabileceğinin
farkında olmak önemlidir. Veto, konsensüsü anlamayan ve konsensüsün
başkaları üzerindeki etkisini düşünmemiş biri tarafından kötüye kullanılabilir
veya kişi, bilinçli veya bilinçsiz olarak güç kazanmak veya dikkat çekmek için
vetoyu kullanıyor olabilir.

Konsensüs sürecini ve vetonun nasıl işlediğini açıklayın. Bunu
toplantıların başında yapın ve bir veto olması durumunda mümkünse
tekrarlayın. Veto ve kenara çekilme/yol verme arasındaki fark konusunda net
olun -ancak veto eden kişinin itirazını geri çekmesi yönünde baskı altında
hissetmemesine dikkat edin.

Bir kişinin düzenli olarak veto etmesi, grubun o kişinin ihtiyaçlarını
karşılamadığını gösterebilir. Kişi duyulduğunu düşünmüyor ise grup onun bakış
açısını duymaya ve anlamaya daha çok çalışmalıdır. Veya belki de kişi, gerçekte
grubun üzerinde anlaşmaya vardığı amaçları paylaşmıyordur ve bu durumda
yolları ayırmak daha iyi bir seçenek olabilir.

Birkaç grup üyesinin düzenli olarak veto etmesi, tüm grubun birlikte nasıl
çalıştıklarına tekrar bakması gerektiğinin bir işaretidir. İki ayrı grup olarak
çalışmanın daha iyi olacağını gösteren temel fikir ayrılıkları var mı? Ya da veto
ile ilgili grup anlaşmasını gözden geçirmek yardımcı olabilir mi? (Bununla ilgili
daha fazla bilgi için Veto Çeşitliliği başlığına bakın)

İnsanlar ya veto etmeye çekiniyorsa?
Veto hakkından faydalanmak, gruplarına güven duymayan kişilere özellikle zor
gelebilir. Veto edebilmek için kişinin kendi algısındaki veya grupta var olan
baskıya ve sabırsızlığa karşı durması gerekebilir. Birçok insan sessiz kalma
eğilimindedir ve böylece önemli tartışmalar savuşturulmuş olur.
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İnsanların veto pozisyonu alabileceğini hissedecekleri bir atmosfer yaratın.
Mutabakatın hangi düzeyde sağlandığının takibini yapmak, insanların rahat
konuşmalarına yardımcı olmak gibi bağlamlarıyla birlikte bu da kolaylaştırıcının
sorumluluğundadır.

Grup bir vetoyu kabul etmediğinde ne olur?
Bazen grubun geri kalanı vetoyu tanımak istemez. Bu zorlayıcı bir durumdur.
Grubun temel amaçlarına dair bir anlaşmazlık yoksa veya gücün kötüye
kullanılması söz konusu değilse (her ne kadar durumun böyle olup olmadığını
söylemek her zaman kolay olmasa da) grup vetoyu tanımak durumundadır.

Bazı gruplar, veto tanımı olarak ‘‘bu kararla devam edilirse gruptan ayrılmak
durumunda kalacağımı çok güçlü bir biçimde hissediyorum’’ ifadesini kullanır.
Teoride bu, grubun her zaman bir vetoyu geçersiz kılma seçeneğine sahip
olduğu anlamına gelir -bunun bedelinin o kişinin ayrılması olacağını bilerek. Bu
en son çare olmalıdır -kişinin anlaşmazlık boyutu konusunda dürüst olduğunu
varsayarak!

Kısa vadede yapılacak birkaç şey
✔ 10 dakika ara verin, hatta birkaç gün -bunu yapmak insanların

yatışmasını ve düşünmesini sağlar. Biraz ara verdikten sonra grup
çoğunlukla farklı hissedecektir.

✔ İnsanların ihtiyaçlarını ve endişelerini keşfetmek için daha fazla zaman
harcayın. Vetoyu kullanan üyenin kendisini açıkça ifade edebildiğinden ve
endişelerinin grup tarafından anlaşıldığından emin olun.
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Bireylerin veya alt grupların hazırladığı olgunlaştırılmış
teklifler
Bazen insanlar bir toplantıya bütünüyle geliştirilmiş fikir veya öneriler getirir.
Bir alt grup veya konu hakkında düşünmeye zaman ayırmış tek bir kişi bu öneri
veya fikri getirebilir. Böyle olunca süreç çoğu zaman hızlanabilir ve birçok kişi
bunun sağladığı kolaylıktan hoşlanabilir ancak bu durum aynı zamanda tam
konsensüse varmayı zorlaştırabilir. Toplantıda diğerlerinin konuyu kendi
başlarına düşünmelerine zaman tanınmaması veya herkesin ihtiyaç ve
endişelerinin duyulması aşamasının atlanması durumunda tam konsensüse
varılamayabilir. Kişiler teklifin kendisine yönelik itirazları olmadığı halde, süreç
sebebiyle kendilerini güçsüz veya baskı altında kalmış gibi hissedebilirler.

Olgunlaştırılmış teklifler getirmek, bazı gruplarda, özellikle sık sık bir araya
gelemeyen ağlar veya koalisyonlarda, tartışmaları hızlandırmak için üzerinde
anlaşmaya varılan bir süreçtir. Bu durumlarda toplantıda tartışma, teklifin
artıları ve eksilerini değerlendirerek başlar ve sıfırdan tamamen yeni bir teklif
yaratmak yerine, ortaya konan teklifi kabul etmek, reddetmek veya
değiştirmek biçiminde ilerler. Bu tür bir süreçte genellikle teklif önceden
dolaşıma sokularak yorumlar ve değişiklik önerilerine alan açılır ve konsensüse
varılamayan durumlarda başvurulacak bir geri dönüş sisteminin önceden
kararlaştırılmış olması gerekebilir -örneğin, konuya dair güçlü duygular
besleyen kişilerin yeni fikirler bulmak için bir başka toplantı yapması.

Olası seçenekler
✔ Teklifi bir kenara bırakın. O sırada insanlar konuyu sıfırdan keşfedip bir

dizi başka fikir bulsun. Sonraki toplantıda teklifi, ortaya çıkan yeni
fikirlerle birlikte tartışın. Tüm farklı fikirlerden unsurları sentezleyerek
yeni bir teklif oluşturun.

✔ Konuyu derinlemesine tartışın ve önceden olgunlaştırılmış teklifin artıları
ve eksilerini keşfedin. Herkes memnun olana kadar teklifte değişiklikler
yapmaya devam edin. Bu yöntem, önceden olgunlaştırılmış yalnızca bir
tane teklif varsa işe yarar.
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Grubumuz statüko yanlısı
Bazı konsensüs gruplarında, değişimin önünde zorlu bir engel olabilir -işleri
yeni bir yolla yapmayı öneren teklifi, direnç gösteren tek bir kişi veto edebilir.
Tersine, mevcut düzenlemeden son derece rahatsız oldukları halde, her şeyin
aynı kalması uğruna yeni kararlar alınmasını gereksiz bulanlar olabilir.

Burada kurulması gereken zor bir denge var. Bir grup amaçları ve ilkeleri
konusunda netse, birinin bunları kökten değiştirmeye çalışması haksızlık
olabilir. Ne de olsa, bir veya iki kişi temel amaçlarda mutabık değilse, bu
onların yanlış grupta olduğunu gösterebilir. Öte yandan, her şeyin aynı
kalmasını isteyen üyeler, önerilen değişikliği gerçekte olduğundan çok daha
temel bir değişiklik talebi olarak yorumlayabilirler. Ya da geçmişte farklı
seçenekleri denemeye çok emek verdikleri için tekrar deneysel bir aşamaya
girmek konusunda isteksiz olabilirler. Şu da var ki, yeni fikirlere açık olmak
konusunda sürdürülen arzu, grubun değişen koşulları karşılayabilmesini sağlar.

Etkili bir grup, hem değişim arzusunu hem de kanıtlanmış ve işe yarayan
şeyleri koruma arzusunu barındırmalıdır. Bu sağlanamadığında insanlar en
nihayetinde hüsrana uğrayarak gruptan ayrılacaktır.

Denemeniz için bazı fikirler:
✔ Daha küçük bir alt grup yola devam edebilir.

✔ Yeni bir yöntem için kendi değerlendirmesini de içeren belirli bir deneme
süresi.

✔ İnsanların nelerden çekindiğini belirleyerek bunlara çözümler bulmak.

✔ Mevcut kararların değiştirilmesini zorlaştıran ‘‘özel durumları’’ ele almak.
Örneğin, politikaların birkaç yılda bir gözden geçirilmesinin planlanması.

✔ Yeni bir fikriniz varsa, mevcut kurulumda gördüğünüz sorunları
açıklamakla işe başlayabilirsiniz. Ardından herkesten endişelerinizi
giderecek yeni çözümler aramak için birlikte hareket etmelerini isteyin.
Sürecin sonunda ilk düşündüğünüz fikirle ilerleyememiş olabilirsiniz -ama
artık eskisi gibi devam etmek zorunda kalmazsınız.
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Konsensüsle karar alma
Konsensüs, bir grupta anlaşmaya varmak için kullanılan yaratıcı ve işbirlikçi bir
yol. Bir karar önerisini oylamaya açarak grubun çoğunluğunun isteğini
gerçekleştirmek yerine konsensüsü kullanmak, birlikte çalışarak herkesin aktif
olarak desteklediği çözümleri bulmak anlamına gelir. Kararların tümü, o
kararların esasen etkilediği herkesin onayı ile alınır; bu da herkesin temel
ihtiyaçlarının dikkate alınması anlamına gelir.

Bu kılavuz, konsensüse varılan kararlara ulaşmakta yaygın olarak kullanılan bir
süreç olan konsensüs yönteminin değerlerini, ilkelerini ve uygulamada işe
yaramasını sağlayacak ipuçları ve önerileri sunar. Ayrıca, temel beceriler, büyük
gruplarda konsensüs ve sık karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak için fikirlerin
bulunduğu bölümler içerir.
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