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S UNUŞ
Toplumbilim alanında mesleklerle ilgili kuramları, mesleklerin toplum

sal gelişimi, kurumsallaşması, yönetim içinde profesyonellerin konumu, bü- 
rokrasi-profesyonelleşme ilişkisi, kamu yönetiminde mesleklerin konumu, 
yönetim içindeki profesyonelliğin doğurduğu sonuçlar gibi konularda şimdi
ye kadar yapılmış çalışmaları sistematik bir biçimde ele alıp inceleyen bu ki
tap, okuyucuyu yönetim alanında birtakım sorular sordurup düşünmeye yön
lendiriyor. Bu sorulardan biri yöneticiliğin de bir meslek olup olmadığı tartış
masıdır. Öteki meslekler gibi kurumsallaşmasa da yöneticiliğin de yönetime 
özgü bilgiler gerektirdiğini, onun da aktörel kuralları olduğunu, örgütler için
de yöneticilik alanında da bir toplumsallaşma gerçekleştiğini ileri sürenler ol
duğu gibi, sıradüzende alt katlardan başlayarak yönetim deneyimi olan herke
sin yöneticilik yapabileceğini ileri sürenler de vardır. Ama toplumsal, iktisa
di, siyasal ilişkilerin gitgide karmaşıklaştığı, örgütlerin gitgide çevrelerine da
ha bağımlı duruma geldikleri günümüzde yöneticiliğin pek de hafife alınma
ması gerekir.

Buna bağlı bir sorun da genel yönetici -"teknik-mesleki" yönetici tartış
masıdır. Bir görüşe göre, bir örgütün üst düzey yöneticilerinin teknik ayrıntı
lar olmasa da o kuruluşun yaptığı işi bilmesi, teknisyenlerin önlerine getirdi
ği projeyi kavraması gerekir. Yönetici böyle bir projeyi değerlendirmek için 
gerekli bilgilere sahip değilse kolayca yanıltılabilir. Başka bir görüşe göre de, 
yöneticinin asıl görevi böyle bir projenin toplumda ne gibi sonuçlar doğura
cağını, iktisadi yaşamdaki etkilerinin neler olacağını hesaplamasıdır. Özel ke
simde örgütünün rekabetçi durumunu, pazar payını kestirmesi, kamu kesimin
de de kamu yararını gözetmesi, projenin uzun süreli sonuçlarını kestirmesi ge
rekir. Bunun için de yöneticinin iktisat, toplumbilim, toplumsal psikoloji, si
yaset bilimi gibi toplumsal bilimler öğrenimi görmüş olması gerekmektedir. 
Öte yandan kendisini yanıltmayacak, yeterli, güvenilir kimseleri seçmek, on
ları her zaman kendisine yardımcı olacak biçimde çalışmaya yönlendirmek de 
yöneticinin temel becerilerinden biridir. Böylece örgütün yaptığı iş ne olursa 
olsun, örgütte ne tür uzmanlık bulunursa bulunsun yönetim işini iyi öğrenmiş 
kimseler yönetici olabilir. Çok çeşitli kültürel ortamlarda, çok çeşitli işler ya
pan örgütler bulunduğuna göre bu konuda genel bir yargıya varmak hemen 
hemen olanaksızdır.

IX



Günümüz yönetimindeki eğilim ise, genel yönetici görüşünün zayıflayıp 
profesyonellerin yönetimdeki işlevlerinin artması yönündedir. Dolayısıyla ka
mu yönetiminde kamusal değerler yerine profesyonel değerler öne çıkmakta, 
kamu yararından çok profesyonel öncüllere göre karar verilmektedir.

İşte Koray Karasu, Weber, Parsons, Mills, Marx, Oppenheimer, Fouca
ult gibi yazarların kuramlarını irdelerken, özellikle kamu yönetimi alanında 
önemli sorunları da öne çıkarıyor.

Prof. Dr. Oğuz Onaran 
AÜSBF Kamu Yönetimi Bölümü 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
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Ö N S Ö Z
"Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Profesyo

nelleşme Olgusu" adlı yüksek lisans tez çalışmasına ilk başladığımda, kamu 
hizmeti kavramında yaşanan dönüşümlerin, kamu yönetiminin örgütlenmesi
ne ve işleyişine yansımalarını ve bu noktada model olarak sunulan profesyo
nel bürokrasiyi incelemek amacında idim. Bu açıdan profesyonelleşme olgu
su benim için daha geri plandaydı. Fakat çalışına ilerledikçe ve özellikle ulaş
tığım yeni kaynakların etkisi ile meslek toplumbiliminin kamu yönetimi açı
sından çok önemli bir alan olduğunun ayrımına vardım. Ülkemizde kamu yö
netimi ile ilgili çalışmalarda göz ardı edildiğini düşündüğüm mesleklerin, ka
musal yönelti belirleme sürecindeki rolleri nedeniyle özel olarak incelenmesi 
gerektiğini düşündüm. Bu noktadan sonra çalışmalarımı bu alana yönlendir
dim. Sonuçta ortaya çıkan tez, profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçle
rinin yönetime ve kamu yönetimine etkisini ve ülkemizde de çok tartışılan ka
mu yöneticiliği mesleği üzerine yoğunlaşmıştır.

Yazıldığı dönemden sonra geçen iki seneye yakın sürede devam eden 
öğrenme süreci, yüksek lisans tezinde savunulan kimi tezlerin daha da olgun
laşmasına, kimi tezlerin de değişime uğramasına yol açmıştır. Buna rağmen, 
taslakları esas olarak tezin hazırlandığı dönemde ortaya çıkan, fakat zaman 
sorunu nedeniyle teze dahil edilemeyen bölümlerin, yine tezin yazıldığı döne
min yaklaşımlarına sadık kalmak koşuluyla bu çalışmaya eklendiğini belirt
meliyim. Kimi konulara metnin bütünlüğünü bozmamak için girişte yer ver
meyi; sonuç bölümünü de bir anlamda, çalışmanın genel bir özeti biçiminde 
oluşturmayı tercih ettim.

Tezim ile ilgili çalışmalar yaptığım bir dönemde, bir gün saklambaç oy
nayan kuzenlerim çalışma odama girmiş, onları gören teyzem "çıkın oradan 
ağabeyiniz kitap yazıyor!" demişti. Teyzemin farkında olmadan kullandığı 
"kitap yazıyor" ifadesi beni birkaç dakika da olsa tatlı tatlı düşündürmüş, gü- 
lümsetmişti. Kim istemez ki tezinin kitap olmasını. Bana bu olanağı tanıyan 
değerli hocam Prof. Dr. Cem Eroğul’a, Mülkiyeliler Birliği Vakfı’na ve her 
türlü kolaylığı sağlayan Vakıf Müdürü Deniz Gülsün Evrenosoğlu’na teşek
kürü bir borç bilirim.
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Tezimi okuyup, eleştirileriyle katkılarını sunan değerli hocalarım Prof. 
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Gerek tezin yazılması, gerek yayıma hazırlanması aşamasında her an da
nıştığım ve eleştirileri ile her zaman bana yol gösteren, çalışmayı büyük bir 
titizlikle okuyarak katkılarda bulunan çok değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Cahit 
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ğı titiz okuma ile çalışmama değerli katkılarda bulunan eşim Evren’e teşek
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G İ R İ Ş
Toplumsal yapıyı ve örgütlenmeyi, bu yapı ve örgütlenmedeki değişim

leri anlayabilmek için belli ‘çözümleyici kategoriler’ gereklidir. Bu çözümle
me, yaş, cinsiyet, meslek, etnik köken, aile, yer, sınıf gibi genelleştirici ve to
parlayıcı kavramlar yoluyla yapılabilir.2 Bu kavramlar içinde yer alan meslek; 
toplumun, doğanın ve yaşamın düzenlenmesine yönelik yöneltiler belirleme
yi ve kurallar koymayı kendisine işlev edinmiş bir örgütlenmeyi temsil et
mektedir. Meslekler, tarihin ilk dönemlerinden beri kendi hizmet alanlarında 
egemen oldukları gibi, devlet yönetiminde de etkili olmuşlardır. Modern top
lumun büyük ölçüde mesleklerin işlevlerine bağımlı hale gelmesi, bu örgütlü 
topluluğun daha da önemli bir güç elde etmesini sağlamıştır.5 Mesleklerin ör
gütlenme ve işleyişlerine egemen olan ilkelerin, tarih içindeki gelişim süreç
lerinin, farklı devletlerde ve kültürlerde aldıkları rollerin, toplumsal sıradüzen 
içindeki konumlarının incelenmesi; gerek toplumsal iktidar ilişkilerinin ve ka
musal yönelti belirleme sürecinin, gerek özel ya da kamusal nitelikte olsun 
toplumda var olan bütün örgüt yapılarının ve bu yapıların işleyişinin çözüm
lemesinde önemli ipuçları vermektedir.

Toplumsal iktidar ilişkilerinde ve kamusal yönelti belirlemede etkili olan 
birçok güç yapısından söz edebiliriz.4 W. Parsons gücün kaynağı veya elde 
ediliş biçimine göre bu yapıları altı başlık altında ele almaktadır.5 Bunlar, gü
cün toplumda belli özelliklere sahip özel bir grupta toplanması gerekliliğini 
savunan seçkincilik; gücün toplumda daha çok toplumsal kesimi kapsayacak 
biçimde dağıtılması gerektiğini savunan çoğulculuk; sınıf çatışmalarının ve

1 Oğuz Onaran, Yönetici Sınıfın Eğilimi: Belçika, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de (Ankara: 
TODAİE, 1967), s. 1.

2 Tülin Öngen, Prometheus’un Sönmeyen Ateşi (İstanbul: Alan Yayıncılık, 1996), s. 35.
3 Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory (New York: The Free Press, 1967), s. 34.
4 Ali Farazmand, “The Elite Question; Toward a Normative Elite Theory o f Organization,” 

Administration and Society (V. 31, No. 3, 1996), s. 350.
5 Wayne Parsons, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice o f  Policy Analy

sis (Aldershot: Edward Elgar, 1995), s. 248 vd. Parsons, yapmış olduğu bu ayrımda güç ya
pılarım birer ‘-İzm ’ olarak ele almaktadır. Bıı yapıların, aynı zamanda birer ideolojiyi de 
temsil etmesi nedeniyle biz de bu kullanım biçimini benimsedik.
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ekonomik ilişkilerin belirleyiciliğini savunan Marxizm; örgütlü çıkar grupla
rı olarak uğraşların egemenliğini savunan bağdaşımcılık (corporatisnı)6; sahip 
oldukları bilgi, beceri, deneyim ve ahlaki değerler nedeniyle profesyonellerin 
egemen olması gerektiğini savunan profesyonalizm; tekniği yaratan ve yöne
ten teknokratların egemen olması gerektiğini savunan teknokratizm’dir.7 Bu 
güç yapılarının yanında bir başka güç yapısı olarak, bürokratların toplumda 
egemen güç haline gelmesini savunan ‘bürokratizm’i de sayabiliriz. İnceleme 
konumuzun içeriğini profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinin oluş
turması nedeniyle profesyonalizm’e ve bürokratizm’e sonraki bölümlerde ay
rıntılı olarak yer verilecektir. Seçkincilik, bağdaşımcılık ve teknokratizm ise 
profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinin gelişiminde belirleyici ni
telikte etkilerde bulunmaları ve bu konular ile ilgili yapılacak çalışmaların 
kavramsal çatısının oluşturulmasında birçok katkı sağlamaları nedeniyle bu
rada ayrıca ele alınacaktır. Ayrıca, diğer üç güç yapısının yanında, bu iki sü
recin gelişimine yine çok önemli etkileri olan bir başka ideoloji olarak ‘işlet- 
mecilik’e (managerialism) de yer verilecektir.

Meslekler toplumbilimi ile ilgili yapılan çalışmaların büyük bir bölümü 
Weberei geleneğe dayanmaktadır. Bu gelenek içinde önceleri, bilginin oluş
turulması, buna bağlı bir kimliğin oluşumu ve bütün bunların iş piyasasında 
kurumsallaşması özelliklerine sahip ‘toplumsal etkinlik’i yerine getiren mes
lekler ele alınmış,8 fakat yeni Weberei çalışmalar ile meslekler yerine meslek 
üyeleri inceleme konusu yapılmıştır, bunun sonucu olarak meslekler toplum
bilimi öncekilerden farklı bir düzleme taşınmıştır.

6 Bir gövde içinde birleşmek, bir vücut oluşturmak (corporare) eyleminden türeyen korporas- 
yon (corporation) sözcüğü, en geniş anlamıyla toplumsal örgüt, dar anlamıyla da meslek ör
gütlerine verilen bir addır. Mıhçıoğlu, çeşitli sınıfların bir gövde içinde birleşip tek vücut 
oluşturarak devleti sınıf çatışmalarından uzak tutma, değişik çıkarları ‘bağdaştırma,’ arala
rında ‘bağdaşım ’ sağlama amacını ifade eden ’korporatizm ' kavramı karşılığı olarak 'bağ- 
daşımcılık’ı önermektedir. Cemal M ıhçıoğlu ,Sözcüklerin Öyküsü (Ankara: Kültür Bakanlı
ğı Yayınları, 1996), s. 232.

7 Parsons’ın ele aldığı yapılardan ‘M a m zın ’c ve ‘çoğulculuk’a, profesyonelleşme ve bürok
ratikleşme süreçlerine etkilerinin diğer yapılara göre çok daha az olması nedeniyle değinil
meyecektir.

8 Bili Martin, “Transforming the Contemporary New Middle Class: From Professionals and 
Managers to Bricoleurs?,” http:11lu.rutger.s.edu/szclcnyi60ltoc Jıtnı (15.12.1998).
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Yeni Webcrcilerin yeni sınıf, beyaz yakalılar, orta sınıf, hizmet sınıfı, 
profesyonel yönetici sınıf, teknokratlar sınıfı gibi farklı adlandırmalar teme
linde yapmış oldukları çözümlemeler büyük ölçüde Weber’in yönetsel ayrıca
lıklar, yetke ilişkileri, pazarlanabilir bilgi ve beceri olanakları konularındaki 
düşüncelerinden kaynaklanmıştır. Bu çözümlemelerin beş önemli dayanağı 
vardır. Bunlardan üçü, güç yapıları içinde de saydığımız seçkincilik, teknok- 
ratizın ve bağdaşımcılık’tır. Diğer iki dayanak, yine bu güç yapılarıyla ilişki
li olan, ‘Yönetsel Devrim’ ve ‘yeni sınıf’ yaklaşımıdır. Şimdi, gerek profes
yonelleşme, gerek bürokratikleşme süreçlerinin gelişiminde önemli etkilerde 
bulunan bu güç yapılarını ve yaklaşımları inceleyelim.

“Toplumsal iktidar kimde olacak?,” “toplumu kim ya da kimler yönete
cek?” sorularına siyaset felsefesinin aradığı yanıtlardan biri olarak gelişen 
seçkincilik, toplumsal geçerliliği ne olursa olsun çağdaş siyasal ve yönetsel 
düşünceyi önemli ölçüde etkilemiş bir akımdır.9 Weber, ‘seçkincilik’i, “poli
tika belirleyici ve yürütücü görevlerde çalışan, kaynağı ne olursa olsun top
lumsal saygınlıkları nedeniyle, üyelerin önce özgürce oluşan, daha sonra da 
gelenekselleşen güvenini kazanan ve böylece görev yerlerine gelen kimsele
rin yönetimi” biçiminde tanımlamakta; ‘önde gelenlerin yönetimi’ olarak ad
landırmaktadır.10 Seçkincilik, azınlık durumundaki belli bir kümenin, sahip 
olduğu birtakım özellikler nedeniyle, toplumun geride kalan çoğunluğu üze
rinde egemenlik kurmasını ifade etmektedir. Seçkincilik’in gerisinde, yöneti
lenlerin düzene, itaate, uyumluluğa yönelik istenci ve önderliğe saygı duyma 
psikolojisi; akla dayanmayan efsane, mitlere dayalı alışkanlık gibi inanç ve 
yönelimlere sahip olması; belli bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgi ve be
cerisinin sağlayacağı olanaklar gibi birbirlerinden farklı nitelikte öğeler de ya- 
tabilmektedir." Seçkincilik, kendi egemenliğini meşrulaştıracak ‘siyasal for- 
mül’ler bulmaktadır.12 Bu formüllerin bazıları dini ve doğa üstü temellere, bir 
kısmı demokrasi gibi ussal temellere, diğer bir kısmı da zor kullanmaya da

9 Kurtlıan Fişek, Yöııeliın (Ankara: Sevinç M atbaası, 1979), s. 77; Seçkin kuramları ve güç 
seçkinleri kavramı siyaset biliminde ve toplumbilimde yerleşmiş olan Marxist yaklaşımın 
'Killing Class' çözümlemelerine karşı geliştirilmiştir. A. Farazmand, anılan “The Elite Q u
estion...,” s. 324.

10 Max W eber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı (Çev. Özer Ozankaya) (Ankara: 
İmge Kitabevi, 1995), s. 421.

11 Robert A. Dalıl, Demokrasi ve Eleştirileri (Çev. L. Köker) (Ankara: Yetkin Basımevi, 
1993), s. 340-41.

12 Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill Book Comp., 1939), s. 69-72.
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yanmaktadır. Fakat sonuç olarak her zaman yöneticilerin egemenliğinin kitle- 
lerce kabulünü sağlama amacındadır. Bu formüller, yöneticilerin egemenliği
ni meşrulaştıran, yönetilenlerin de rızalarına dayanan ve onların temel gerek
sinmelerini karşılayan bir özelliktedir. Seçkinlerin15 egemenliğini sürdürmesi; 
bu egemenliği meşrulaştıracak sistematik Fikirleri ortaya koyması, ideoloji 
üretip yayması ve bir toplumun hüküm süren ‘siyasal formül’ ünü oluşturma
sı ve toplumda egemen kültüre biçim ve içerik kazandırması ile mümkündür." 
Seçkinler bunu sağlamak için ‘ara gruplar’ın varlığım kullanır. Devlet görev
lileri, yöneticiler, beyaz yakalı işçiler, bilim adamları ve teknokratlardan olu
şan bir topluluğun bütününü kapsayan alt seçkinler, hem üst, egemen seçkin
lere yeni üyeler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal dengeyi sağla
mada da önemli rol oynar.15

Siyaseti, yöneten seçkinler ve yönetilen kitle ilişkisi temelinde ele alan 
bu yaklaşımın kökleri Eski Yunan’a dek uzanır.16 Siyaset felsefesi alanındaki 
bu görüşlerin yansımaları olarak görebileceğimiz ve konuyu siyaset bilimin
de toplumbilimsel bir yaklaşımla ele alan ‘seçkincilik kuramları’nın asıl ku
rucuları, yirminci yüzyılın başında, siyasal sınıf ve iktidar seçkinleri ile ilgili 
çalışmalar yapmış olan ve Makyavelciler olarak da adlandırılan Pareto, Mos- 
ca ve Michels’dir.'7 Seçkin kuramları, siyaset bilimi, ekonomi, psikoloji, sos
yal psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji, tarih, yönetim bilimi alanlarını 
kapsayan disiplinlerarası bir yaklaşıma dayanmaktadır.18 Seçkinler ile ‘yı

13 Seçkinlerin gerek adlandırılması gerek bileşiminin belirlenmesi konusunda bir anlaşma gö
remiyoruz. Bu belirsizlik, kuramcıların, temel sorunsallarının seçkinlerin bileşimi değil, 
seçkinlerin varlığı ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Seçkin kuramcıları, her toplum
da, kaçınılmaz olarak bulunduğunu belirttikleri, kaynağı ne olursa olsun iist toplumsal taba
kalarda olan egemen azınlıkları egemen sınıf, yönetici sınıf, siyasal sınıf, yöneten sınıf ya 
da siyasal seçkin, yüksek iktidar sınıfı, oligarşi, iktidar seçkinleri gibi çok farklı biçimlerde 
adlandırmışlardır.

14 R. A. Dalıl, anılan Demokrasi ve Eleştirileri, s. 350.
15 Tom B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum  (Çev. Erol Mutlu) (Ankara: Gündoğan Yayınları,

1997),s. 11-14, 103.
16 Patrick Dunlcavy - Brendan O'leary, Theories o f  the Stale (London: Macmillan Education 

Ltd., 1987), s. 137.
17 James Burnham, The Machiavellians; Defenders o f  Freedom  (New York: The John Day 

Company, Inc., 1943), s. 81.
18 A. Farazmand, anılan "The Elite Question...,” s. 350.
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ğın’lar arasında ilk sistemli ayrımı yapan Mosca’dır. Mosca’nın temel yakla
şımını kendi kitabından bir aktarımla özetleyebiliriz.19

"çok az gelişmiş ...toplamlardan en ileri ve giiçlii toplamlara kadar tüm top- 
lıımlarda, iki s ın ıf insan bulunur. Yöneten ve yönetilen sınıflar. Sayısı her za
man daha az olan ilk sın ıf tüm siyasal işlevleri yerine getirir, güç tekelini elin
de tutar ve gücün getireceği üstünlüklerden yararlanır; buna karşılık daha ka
labalık olan ikinci sınıf, ilki tarafından az ya da çok miktarda yasal, az ya da 
çok keyfi ve şiddete dayalı bir tarzda yönetilir ve denetlenir ve ilk sınıfa, m ad
di geçim olanaklarını ve siyasal organizmanın yaşaması için gerekli araçları 
temin eder."

Seçkinlerle ilgili ilk sistematik bilgileri klasik seçkinciliğin diğer düşü
nürü Pareto’nun yazılarında görüyoruz. Pareto, “kendi faaliyet alanlarında en 
yüksek endekslere (indices) sahip olan insanlardan oluşan sın ıf’a seçkin adı
nı vermekte, bu tanım ile toplumdaki bireysel eşitsizlikleri vurgulamaktadır.20 
Pareto’nun seçkin kavramı hem toplumsal tabakalaşmada en üstte olanlan, 
hem de üstün yeteneğe sahip olanları içermekte olup toplumda, iş adamları 
seçkini, askeri seçkin, yönetici seçkin gibi, aristokrasi adı verilen birden çok 
seçkin kümenin bulunduğunu söylemektedir.21 Pareto, bütün toplumlarm seç
kin ve seçkin olmayan biçiminde iki ana sınıfa ayrıldığını, seçkinlerin de, hü
kümette dolaylı ya da dolaysız etkiye sahip yönetici seçkinler ve geri kalan
ların oluşturduğu yönetici olmayan seçkinler biçiminde ikiye ayrıldığını be
lirtmektedir.

Klasik seçkin kuramcılarının düşüncelerinden hareketle 1950 ve 
1960’larda ABD’de, liberal politik ideoloji ve kuram çerçevesinde, sınıf ve 
güç arasındaki ilişkiden yola çıkarak çalışmalar yapıldığını görmekteyiz.22 Bu

19 G. M osca, anılan The Killing Class..., s. 50. M osca, tek bir itici güçle hareket eden çok kü
çük bir azınlığın -buna yönetici sınıf (ruling class) adını vermektedir- çoğunluğu egemen
liği altına almasının kaçınılmaz olduğunu belirtmekte ve bunun nedenini de azınlığın örgüt
lü, çoğunluğun ise örgütsüz olmasıyla açıklamaktadır. Örgütlü azınlık karşısında, çoğunluk 
içindeki bireyin yapabileceği bir şey yoktur. Yönetici azınlık üyeleri, toplumda, ister gerçek 
ister görünürde olsun saygı duyulan, etkili özelliklere sahiptir. G. Mosca, anılan The Killing 
Class, s. 53.

20 Vilfredo Pareto, The Miııd and Society III (New York: Harcourt, Brace And Company, 
1935), s. 1423; Tom B. Bottomore, anılan Seçkinler ve Toplum, s. 8.

21 V. Pareto, anılan The Mind..., s. 1423-1424, 1430.
22 Göran Therborn, "W hat Does the Ruling Class Do When It Rules?,” Classes, Power and  

Conflict (Eds. A. Giddens - D.Meld) (Hong Kong: Macmillan, 1982), s. 225. Çoğulcu ve 
seçkiııci yaklaşımla yapılan ve toplumda egemen sınıftan ayrı bir üst-yönetici sınıfın varlı
ğını öne süren çalışmalara, R. Dahl’ın Who Governs? Democracy and Power in an Ameri
ca ; W. D om hoff in Who Rules America vc W. M ills’in İktidar Seçkinleri adlı kitapları ör
nek gösterilebilir.
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çalışmalarda temel varsayım liberal demokratik devlette, üst düzey yönetici
lerin aynı zamanda siyasette de baskın güç olduğu yönündedir.23 Yeni Weber
ei kuramcıların yaptığı bu çalışmalarda egemen sınıf, yönetici sınıf, iktidar 
seçkini gibi kavramlar birlikte kullanılmıştır. Kapitalist toplumda bürokrasi 
içinde yer alan üst kademe yöneticilerin toplumsal kökenlerinin, bazı gelişmiş 
ülkelerde ve özellikle ABD'de, ekonomik ve siyasal beklentileri açısından 
egemen sınıf ile bütünleşme sürecine girmesi nedeniyle W. Mills, “eski ege
men sınıf kavramı yerine yeni bir kavram olan ‘iktidar seçkinleri’ ” kavramı
nı önermiştir.24Bu kavramların kullanılma biçimiyle ilgili olarak Mills’in gö
rüşleri şöyledir:25

"egemen sınıf, birçok anlamı kapsayabildi bir kavramdır. Sınıf, ekonomik bir 
kavram, yönetim ise siyasal bir kavramdır. Bu nedenle de yönetici s ın ıf deyin
ce bir ekonomik sınıfın siyaseten de ülkeyi yönettiği söylenmiş oluyor... yöneti
ci s ın ıf kavramı genel siyasal anlamı bakımından siyasal düzene  ve görevlileri
ne yeterince bağmışız önem vermemekte; askeri seçkinlerden ise lıiç söz etme
miş olmamaktadır...bu ekonomik determinizmin, siyasal ve askeri determinizm
le birleştirilerek...önemli kararların bu iiç (alaıı) arasında kurulan son derece 
karmaşık koalisyoıılarca alındığının belirtilmesi gerekir. Toplumdaki üst çevre
lere iktidar sorunu açısından bakıldığında bu çevreler için 'egemen s ın ı f ,  'yö
netici s ın ı f  değil de 'iktidar seçkinleri ’ dememizin nedeni bııdur."

W. Mills toplumda stratejik karar alma noktalarını elinde tutan politik 
önderler, askeri önderler ve büyük şirket yöneticilerinin oluşturduğu ‘iktidar 
seçkinlerinin’ aralarına kimlerin katılabileceğini kendilerinin belirlediklerini, 
çalışma kural ve ilkeleri belirleme yetkilerinin kendilerinde olması nedeniyle 
sıkı bir dayanışma içinde bulunduklarını, dolayısıyla sahip oldukları küme bi
linci ile türdeş bir küme oluşturduklarını belirtmektedir.26

23 P. Dunleavy -  B. O’leary, anılan Theories o f  the State, s. 174.
24 W . Mills, İktidar Seçkinleri (Çev. Ünsal Oskay) (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1974), s. 386.
25 Aynı yer. Egemen sınıf olmaksızın da yönetici sınıfın olabileceğini; aynı şekilde egemen ya 

da yönetici sınıf olmaksızın da iktidar seçkini olabileceğini ve hatta egemen sınıf, yönetici 
sınıf veya iktidar seçkini olmadan da liderlik kümesi olabileceğini belirten Giddens, Pare- 
to ’dan aktarılan yönetici sınıf kavramının Marxçı anlamda egemen sınıf kavramının yerine 
kullanılamayacağını, yönetici sınıfın, hem  seçkin oluşumu, hem de iktidarı elde tutuş bakı
mından egemen sınıftan bir basamak aşağıda olan bir kümesini temsil ettiğini belirtmekte
dir. Anthony Giddens, İleri Toplumlarm S ın ıf Yapısı: Marx'in Sınıflar Teorisi, Sonraki Te
oriler ve Eleştirel Değerlendirmeler (Çev. Ömer Baldık) (İstanbul: Birey Yayıncılık, 
1999), s. 155.

26 W right C. Mills, White Collar: The American Middle Classes (New York: Galaxy Book. 
1959). s. 14 ,391 ,415  vd.
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Siyasal ve toplumsal seçkin çözümlemeleri yanında, seçkinleri örgüt dü
zeyinde ele alan kuramsal çalışmalar da vardır. Modern örgütlerin güç yapı
larının çözümlendiği bazı araştırmalarda seçkincilik temel alınmıştır. Top
lumda ve örgütlerde yer alan seçkinler üzerine inceleme yapılmadan örgüt ku
ramı, örgütsel davranış, örgüt sosyolojisi gibi konularda çözümleme yapma
nın doğru olmayacağı tezine dayanan ve örgütsel seçkin kuramları olarak da 
adlandırılan bu yaklaşımlar, örgütlerin, çalışanların ancak çok küçük bir bö
lümünün denetiminde ve egemenliğinde olduğunu; politik ve ekonomik seç
kinlerin belirlemiş olduğu sosyo-politik ve ekonomik bir çevrede işlevleri yü
rüttüklerini varsaymaktadırlar. Örgütsel seçkin kuramcıları olarak Michels ve 
Rizzi, modern örgütleri, seçkinlerin sahip olduğu gücü ve denetimi kullandık
ları bir araç olarak değerlendirmişlerdir.27

Michels, “toplum, egemen ya da siyasal bir sınıf olmaksızın var olamaz. 
Yönetici sınıf, insanlığın gelişimindeki yeterli ölçüde kalıcı tek güç olduğunu 
kanıtlamıştır...insanlığın çoğunluğunun kaderi, ebedi bir vesayet durumu için
de küçük bir azınlığın egemenliğine boyun eğme ...zorunluluğuna göre önce
den belirlenmiştir...” biçimindeki görüşleriyle klasik seçkincilik kuramcıları
nın önde gelenlerinden biri olmuştur.28 Mosca, Pareto ve W eber’in seçkinler 
ile ilgili çözümlemeleri toplumun bütününü kapsayan bir ölçekte iken, Mic
hels daha çok karmaşık örgütler üzerinde yapmış olduğu çalışmalardan yola 
çıkarak, seçkinin oluşması ve nitelikleri üzerine çözümlemeler yapmıştır.29 
Seçkinci bürokrasi kuramcısı olarak da anılan Michels, modern örgütlerin, 
seçkinlerin sahip olduğu gücü kullanmak için oluşturulmuş kurumsal yapılar 
olduğunu ifade eder.30 Seçkin olmada belirleyici etkenin kişilerin örgüt için
deki konumu ve o konumun sağladığı iktidar olduğunu belirten Michels’e gö
re “büyük çapta örgütler, bir yandan seçkin egemenliğini yansıtırken, diğer 
yandan örgüt içi demokrasiye doğaları gereği son vermektedirler.”31 Çünkü, 
“örgütlenmek demek oligarşiye yönelmek demektir... örgütlenmenin güçlü

27 A. Farazmand, anılan “The Elite Question...,” s. 340 vd., 345. Daha sonra yer vereceğimiz 
J. Bumham da örgüt üzerine çalışmalar yapan seçkinci bir kuramcı olarak değerlendirilmek
tedir.

28 Robert A. Dalıl, anılan Demokrasi ve Eleştirileri, s. 344.
29 Nicos P. Mouzelis. Organisation and Bureaucracy. An Analysis o f  Modern Theories (USA: 

Aldine&Athcrton, 1967), s. 26; Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş (Çev. T. 
Karamustafaoğlu -  M. Turhan) (Ankara: Yetkin Basımevi, 1993), s. 162.

30 A. Farazmand, anılan “The Elite Question...,” s. 345.
31 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 78.

7



olduğu yerde demokrasinin daha az derecede ol(rnası)” kaçınılmaz ve önlene
mez bir olgudur.32 Michels ‘oligarşinin tunç kanunu’ olarak adlandırdığı bu 
durumu zorunlu ve kaçınılmaz kılan nedenleri şöyle özetlemektedir.” Sıradü- 
zenscl örgütlenen yetke düzeninin yönetsel kararların en üstte alınmasını zo
runlu kılması ve giderek sıradüzenin en üstünde yer alan ve yönetim araçları
nı tekelinde toplayan kişinin yetkesinin ‘mutlakçı’ bir niteliğe bürünmesi; ör
gütler büyüdükçe kararlara katılmanın imkansızlaşması; örgüt yapılarının git
tikçe daha karmaşık hale gelmesinin bir sonucu olarak çözülmesi gereken 
problemlerin niteliği de karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle de problemlerin 
teşhis edilmesi, çözümlenmesi ve çözümü için bilgi ve beceri sahibi kişilerin 
kararları alması gerekmektedir. Örgütsel büyümenin doğal, bu büyümenin ya
rattığı demokratik olmayan gelişmelerin zorunlu olması, yönetsel önderliğin 
de ‘seçkin’lere verilmesini kaçınılmaz kılacaktır.

Örgüt ve bürokrasi ile seçkincilik ilişkisini kuran diğer bir kuramcı, Bru- 
na Rizzi’dir.” Rizzi, Stalin dönemi Komünist Partisi örgütünü ve Sovyet Bü
rokrasisini örnek alarak hazırladığı “ Dünyanın Bürokratikleşmesi” adlı çalış
masında, “bürokratik ortaklaşacılık” (bureaucratic collectivism) olarak adlan
dırdığı rejimde, parti bürokrasisinin bütün üretim araçlarını ve dolayısıyla si
yasal gücü tekeline aldığını ve böylece teknisyenler, yöneticiler ve uzmanlar
dan oluşan yeni bir sınıf oluşturduğunu ve bu sınıfın, işin artı değerini çaldı
ğını ve proletaryayı sömürdüğünü belirtmektedir.35

Michels ve Rizzi’den sonra seçkinler ile örgütler arasındaki ilişkiyi ince
leyen daha yakın dönem çalışmalar da vardır. Bu çalışmalardan biri Faraz- 
mand tarafından yapılmıştır. Örgütleri, seçkin kuramlarından yola çıkarak çö -. 
zümleyen Farazmand’a göre ‘örgütsel seçkin’ler (organizational elite), kamu
sal ya da özel, küçük ya da büyük ölçekteki bütün örgütlerde sadece örgütü 
bütünüyle denetim altında bulundurmamakta, aynı zamanda politik ve ekono
mik seçkinlerin amaçlan ve yöneltileri ile uzlaşmayı da sağlamaktadır. Çün
kü, özel bir güç, saygınlık, ayrıcalık ve ekonomik fayda elde eden örgütsel 
seçkinler, daha düşük düzeydeki toplumsal sınıflarda bulunan insanların ulaş-

32 N. P. Mouzelis, anılan Organisation..., s . 27; G. Sartori, anılan Demokrasi..., s .162-163.
33 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 78-79.
34 Üstteki kaynak, s. 79.
35 N. P. M ouzelis, anılan Organisation.., s . 31; K. Fişek, anılan Yönetim, s. 79.



mak için sürekli mücadele verdiği bir konuma sahip olup örgütsel seçkinler 
toplumsal, siyasal ve ekonomik seçkinlerle uyum içindedirler.'16

Farazmand, örgütsel seçkinleri sahip oldukları güce ve örgütteki konum
larına göre üç farklı düzeyde ele almaktadır. Bunlar: Örgüt içinde çok küçük 
bir kümeyi oluşturan ve örgütün bütün denetimini elinde bulunduran makro- 
stratejik seçkinler (örgütlerin yönetim kurulları); ilk kümeye göre daha alt dü
zeyde bulunan, örgütün üst düzeyi ile alt düzeyi arasında köprü olan ve örgüt 
sıradüzeniııin ortalarında yer alan makro-mikro lider seçkinler (özellikle ka
mu kurumlarında daha çok politik nitelikli atamayla gelen üst düzey yöneti
ciler); alt ve orta düzey yönetim ve denetim işlevini yerine getiren ve diğer 
seçkin biçimlerinden yaşam tarzı açısından önemli farklılıklar içeren ınikro- 
işlevsel seçkinler’dir.37

Farazmand’ın örgütler, güç kullanımı ve seçkinler arasında kurmuş oldu
ğu ilişki, gerek profesyonelleşme, gerek bürokratikleşme süreçleri açısından 
bu kuramın önemini ortaya koymaktadır. Farazmaııd’ın daha önce değindiği
miz örgütsel seçkin kuramcılarının yaklaşımlarından yola çıkarak ortaya koy
muş olduğu düşüncelerini şöyle özetleyebiliriz.1“ Bürokratikleşme, geçtiğimiz 
yüzyılın başından itibaren belirgin biçimde ortaya çıkan ve bugüne değin gi
derek artan biçimde yaşanan bir süreçtir. Bürokratikleşme ile birlikte toplum, 
“örgütsel bir toplum” halini almıştır. Bireylerin doğumdan ölüme kadar bütün 
yaşamı örgütlerde, örgütlerle ilişki içinde geçmektedir. Modern toplum ve uy
garlık işlevleri örgütler tarafından yerine getirilmektedir. Örgüt, ortak etkin
likler dizisini; ortak etkinlik de güç kullanımını gerektirir. Bu nedenle güç 
kullanmak isteyenler için örgütler kaçınılmazdır. Buradan hareketle örgüt, yö
nelim ve güç arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. “Örgütle
rin biyolojisi” ile ilgili çözümlemeler yapan Bertrand Russell da gücün kulla
nımı için toplumsal kurumlar olarak örgütlerin gerekli olduğundan söz etmiştir.

Farazmand örgütsel seçkinlerin hükümette, işletmelerde ve toplumda yer 
alan gerçek güç seçkinlerinin istemlerini gerçekleştirmede, soyut isteklerini 
somut uygulamalara dönüştürmede birer araç olduklarını belirtmektedir. Fa
kat bu onların varlığının yadsınmasını gerektirmemektedir. Onlar da bu iliş

36 Bu gerekçe ile yeni Marxisller, profesyonel yönetici, yönetici sıntf gibi ‘görünürde’ örgüt
sel seçkin grupların varlığının, alt düzey toplumsal sınıfların onlara öykünerek bir stalü el
de etme mücadelesine girmesine neden olduğunu, bunun da işçi sınıfı parçalaması nedeniy
le işçi sınıfı hareketi açısından ciddi sorunlar yarattığını ileri sürmektedirler.

37 A. Farazmand, anılan “The Elite Question...,” s. 347.
38 Üstteki kaynak, s. 326 vd.
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kiden kendileri için farklı düzeylerde yarar sağlamaktadır. Örgütsel seçkinler 
toplumda yer alan gerçek güç seçkinlerinin sosyo-ekonomik ve politik yapı
sını temsil etmektedir. Özellikle kamu yönetiminde yaşanan küçülme, yeni
den yapılanma ve özelleştirme tartışmalarını gündeme getiren örgütsel seç
kinler, bu açıdan, gerçek seçkinlerin istemlerini uygulamaya geçiren kişiler 
olarak görebiliriz. “İçinde bulunduğumuz dönemde azgelişmiş ülkelerin ka
mu yönetimi, başlıca fonksiyonu ‘dünya ile bütünleşme sürecini yönetmek’ 
olan bir aygıttır. Bu aygıtta öncelikler, ulusötesi sermayenin istemlerine göre 
belirlenecektir...bunun için ulusal kadroların görevleri, bu damar atışlarına 
duyarlı olmaktır....Dünya ile bütünleşme sürecini yönetme işlevini birincil kı
lan kamu yönetimi, böylece egemenlik alanını doğrudan kendi katkısı ile da
raltmakta ve karar verme tekelinden vazgeçmektedir.”w Son dönemde yerel, 
ulusal ve küresel düzeyde toplumda, hükümetlerde, iş piyasasında ve insan
larda yaşanan dönüşümün ardında yatan küreselleşme sürecinin gerek özel iş
letmelerde gerek hükümetlerde yer alan stratejik seçkinler ile doğrudan ilişki
li olduğunu belirten Farazmand, özellikle son dönemde hızlı değişimlerin ya
şandığı ve özel, kamusal ya da gönüllü nitelikte her türlü örgütte verimlilik ve 
etkililik artışı, maliyet azaltma, küçülme, yönetimde sorumluluk, yurttaş is
temlerini karşılayabilme gibi konuların öne çıktığı bir anda örgütsel seçkinle
rin önem kazandığını, yaşanan bu değişimlere uyumlu bir yönetim biçimini 
ancak seçkinlerin bulabileceğini savunmaktadır.®

Örgütsel seçkinler konusundaki diğer bir yaklaşım, şirketlerde, kamu yö
netiminde ya da sivil toplum kuruluşlarındaki yöneticilerin toplumsal denetim 
ve ideolojinin üretimi ile doğrudan ilgili olduğu tezine dayanmaktadır. Bu te
zi savunan B. Ehrenreich ve J. Ehrenreich, profesyonel yönetici sınıfın; kapi
talist kültürün, kapitalist üretim ilişkilerinin, dolayısıyla da sınıf ilişkilerinin 
yeniden üretiminde önemli bir rol almaları nedeniyle ayrıca ele alınmaları ge
rektiğini savunmuşlardır.41

39 Birgül A. Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi: Yapısal Uyarlama Politikaları (Ankara: 
TODAİE, 1996), s. 3.

40 A. Farazmand, anılan “The Elite Question...,” s. 321; Ali Farazmand, "Globalization and 
Public Administration,” Public Administration Review  (V. 59, No. 6, 1999), s. 518. Faraz
mand bu makalesinde küreselleşme sürecinin kamu yönetiminin ve kamu yöneticilerinin 
konumunu nasıl değiştirdiğini, kamu yöneticilerinin bu süreç içinde ne gibi roller alabilece
ğini, küreselleşme sürecinden beslenen küresel seçkinler ile kamu yöneticilerinin ilişkisini 
tartışmaktadır.

41 Barbara Ehrenreich -  John Ehrenreich, “Profesyonel-Yönetici Sınıf,” (Çev. Zafer Cirhin- 
lioğlu), M eslekler Sosyolojisi (Ankara: Gündoğan Yayınları, 1996), s. 205-207.
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Yeni Weberci kuramların diğer bir dayanağı, yirminci yüzyılın ortaların
dan itibaren yoğun biçimde yaşanan gelişmelerin sınıfsal yapı da dahil olmak 
üzere bütün kapitalist toplumsal ilişkileri dönüştürdüğünü ve bu dönüşümün 
mülkiyet sahipliğinin, denetimden ayrılması üzerine temellendiğini belirten 
‘yönetsel devrim’ yaklaşımıdır. Bu yaklaşım büyük ölçüde seçkinci bürokra
si kuramcıları içinde değerlendirilen”  J. Burnham’ın 1941 ’de yayımlanan 
‘Managerial Revolution’ kitabı ile oluşmuştur/13 Yönetsel devrim, yönetici sı
nıfın, dolayısıyla yöneticilik mesleğinin oluşmasında önemli bir aşama olarak 
görülmektedir. Yönetsel devrime temel olan gelişmeler şöyle özetlenmiştir:44 
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler; sermayenin giderek yoğunlaşması ve mer
kezileşmesi sonucunda, küçük aile şirketlerinin yerine büyük ölçekli işletme
lerin ortaya çıkması, işletmelerin nicelik ve nitelik açısından gelişmesi, örgüt
sel işlevlerin genişlemesi ve karmaşıklaşması; şirketlerin bu öngörülmesi güç, 
yeni pazar ilişkilerinde sadece deneyimli yöneticilerle başarılı olamayacakla
rını görmesi; yaşanan bu süreç sonunda daha çok sayıda bilgi ve beceri sahi
bi yöneticiye duyulan gereksinmenin artması; yetkeci ve paternalist yöneti
min yerine, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının yerleşmesi; yöneti
min sezgi ve deneyime dayalı bir zanaat olmaktan çıkıp, bilimsel bilgilere da
yanan bir bilim haline gelmesi. Bu gelişmelerin sonucunda yaşanan dönüşüm 
ile birlikte, örgüt yönetiminde yönetim ile mülkiyetin birbirinden ayrıldığı, 
sahip olduğu bilgi ve beceri nedeniyle yönetimde gücün, ‘sermayesiz serma
ye’ olarak nitelenen yönetici sınıfa geçtiği iddia edilmektedir.

Genel yöneticiyi, teknik bilimlerde uzmanlaşmış yöneticilerden ayıran 
Burnham’a göre, teknolojik gelişme, işletme sahipleri olarak kapitalistleri, 
üretimin bütünü denetleyebilme olanağından ve yeteneğinden hızla yoksun 
bırakmaktadır. Mülkiyet sahipliği ile yöneticilik işlevlerinin giderek birbirle
rinden ayrıldıkları bu süreç içinde de büyük kapitalistleri “toplumsal egemen
liğin kumanda odası olan üretim araçları” bütününden koparmaktadır. Burn
ham, üretimi denetleyen kişi ya da kümelerin toplumu da denetleyeceğini ve

42 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 77 vd.
43 Ayrıntılı bilgi için bkz. James Burnham, The M anagerial Revolution (New York: The John 

Day Company, Inc., 1941).
44 Ralph Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society  (California: Stanford Un. 

Pr., 1959), s. 42-46; Maurice Zeitlin, “Corporate Ownership and Control: The Large Corpo
ration and the Capitalist Class,” Classes, Power and Conflict (Eds. A. Giddcns- D.Held) 
(Hong Kong: Macmillan, 1982), s. 196-198; Staffan Synnerslröm, “Professionalism in Pub
lic Service Management: The Making of H ighly Qualified, Efficient and Effective Public 
M anagers,” http://w ww .oecd.org/pum a/sigm aw eb/sp _pages/ ethics/SSYD O C .HTM  
(15.12.1998)
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yöneteceğini belirtmiş, bunun sonucu olarak yöneticiliği meslek olarak edin
miş dar bir seçkin topluluğun da dev sanayi imparatorluklarından sonra dev
let yönetiminde de egemen olacağını iddia etmiştir.45

Yönetsel devrim yaklaşımında, modern şirketlerin yönetim ve denetimi
nin mülkiyet sahibi kapitalistlerden iyi eğitimli yöneticilere geçmesi ile bir
likte, yönetim gücünün toplumsal bakımdan daha ‘sorumlu’ bir şekilde kulla
nılacağı ileri sürülmektedir. Bürokratik kariyer sahibi yöneticilerin, güdüleri 
ve yönelimleri, genel olarak topluma, özel olarak da şirkete yönelik tutumla
rı ve dünyayı algılama boyutları açısından mülkiyet sahibi kapitalistlerden 
farklılaştıktan düşünülmektedir.46

Yönetsel devrim yaklaşımına yöneltilen eleştirileri şöyle özetleyebiliriz: 
Profesyonel yöneticiler, işletmeler için gördükleri işlevler açısından vazgeçil
mezdir; buna karşılık kişi olarak vazgeçilebilir niteliktedir. Profesyonel yöne
ticilerin yerine getirdikleri işlev bütün örgütler için aynıdır. “Bir makinenin 
aşınan, kırılan ya da görevini yapamayan parçası nasıl yenilenebiliyorsa, ay
ılt şekilde sermaye birikimini hızlandırma işlevini yerine getiremeyen yöneti
ci de o işi yapabilecek bir başka yönetici ile kolayca değiştirilebilir. Bu açı
dan “bir kurumlaşma söz konusu ise kurumlaşan, yöneticilerin kendileri de
ğil, işlevleridir.”47

45 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 80.
46 R. Dahrendorf, anılan Class and Class..., s. 46.
47 K. Fişek, anılan Yönelim, s. 1U . Yönetsel devrim olarak adlandırılan gelişme, örgüt içinde 

yönetim ve denetim işlevinin ayrılması ve ayrı bir yönetici statüsündeki bir kümenin oluş
tuğu gerçeğini saptaması açısından doğrudur. Buna karşılık yönetsel devrimi, egemen sınıf
tan ayrı, ondan özerk bir yönetici sınıfın oluştuğu biçiminde değerlendirmek doğru değildir. 
Egemen kapitalist sınıfla uyum içinde çalışan, kendilerini, ekonomik toplumsal ve siyasal 
açıdan kapitalist sınıfla bir tutan profesyonel yöneticilerin kamusal ya da özel örgütlerde 
egemen konuma geldiği biçiminde yorumlamak güçtür. Böyle bir yaklaşım, egemen ekono
mik sınıfların, her türlü iktidar ilişkisindeki belirleyici konumunu gözden kaçırmak anlamı
na gelir. Çünkü, üretim ve yönetim süreci ve araçları üzerinde kurulan denetim , yöneticinin 
sıradüzen içindeki söz edilen yeni konumuna ya da sahip olduğu özerklik derecesine değil 
‘neyin üretileceği, hangi teknolojinin kullanılacağı, örgütün amacının tanımlanması, değer
lendirme sistemlerinin nasıl olacağı' gibi doğrudan örgüt politikasının belirlenmesindeki 
stratejik kararları kimin vereceğine bağlıdır. T. Öngen, anılan Prometheus’un..., s. 189; Do
ğu Periııçek, “Teknokrasi Meselesine Genel Bir Bakış," A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi (C. 
22, S. 1, 1965-66), s. 148. Fişek'in Bum lıam 'm  Yönetsel Devrim tezine karşılık getirmiş ol
duğu eleştiri önemlidir: “ ...kurduğu yönetsel düşülkenin başına, büyük kapitalist dediği ki
şilerce görevlendirildiklerini ve dolayısıyla aynı kişilerce görevden anında alınabilecekleri
ni her nedense görmezlikten geldiği, seçkinlikleri kendilerinden gelme uzmanları oturtan 
Bumlıam, bilerek ya da bilmeyerek devlet yönetiminin dev tekelleri yönetenlerin buyruğu
na verilmesi çabasının düşünsel yandaşlığını, savunuculuğunu yapmaktadır. Bumlıam, bu 
yönüyle, hem yönetsel seçkiııciliğin en tutarlı sözcüsü, hem de bu kuramın evrensel güçsüz
lüğünü en belirginleşmiş biçimiyle yansıtan aynadır.” K. Fişek, anılan Yönetim, s. 81.
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Güç yapıları içinde ele alacağımız diğer ideoloji aynı zamanda Yeni We
berei tezlerin de temel dayanak noktalarından biri olan ‘teknokratizm’dir. Bi
limin ve teknolojinin sermaye karşısında bir üstünlüğü olduğunu, teknik 
emekgücünün üretim düzeyine getirdiği ussallığın tüm topluma yayılacağını, 
piyasa ekonomisinin yerini endüstrinin ussallığının alacağını savunan tekııok- 
ratik ideolojiye göre modern toplumda, doğaya egemen olan ve makine kul
lanımı gücüne sahip olan bilim adamı ve teknisyenler iktidarı ele geçirecek
tir.48 Teknokratizmin düşünsel temelini, toplumun bilimsel ussallığa yöneldi
ği tezlerini savunan Saint-Simon ve A. Comte.’un bilimsel felsefesi sonrasın
da ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde ABD'de mühendis Taylor ve ekonomist 
Veblen’in çalışmalarında görmekteyiz.4’ Taylor, bilimsellik ve ussallaşma sü
reci üzerine yaptığı çalışmalarda, ‘insanların eylemi yerine ilkelerin eyle- 
mi’nin gerekliliği düşüncesiyle, teknik gelişmeyi, işletmelerde ve dolayısıyla 
tüm toplumda modernleşmenin motoru olarak ele almıştır.50 Taylor gibi, bi
limsel ve teknik bilginin ve bu bilgiye sahip yetenekli, eğitilmiş teknisyenle
rin önemini vurgulayan Veblen de, üretim sürecinin, teknolojik değerlere sa
hip olmayan kapitalistlerce yönetilemeyeceğini, bu işin ancak üretim mühen
dislerince yapılabileceğini ileri sürmüştür. Veblen'iıı ‘toplumsal mühendislik’ 
anlayışı, teknisyenlerin işletme içindeki egemenliğinin bütün topluma yayıl
masıyla, toplumda da etkili bir yönetimin gerçekleşeceğini savunmaktadır.51

Teknokratizm, mesleklerin gelişmesinde ve toplumsal iktidar ilişkilerin
de güç elde etmesinde önemli bir katkı sağlamıştır. Bu ideolojiye göre, sorun
ların çözülmesi, gelişme sağlanması için toplumun yeniden örgütlenmesi ge
rekmektedir. Teknokratizm, toplumun bütününü etkileyen temel kararlarda 
gücün, uzmanlaşmış, sorunları bilimsel yollardan çözecek olan teknokratlar
da olmasını, diğer bir deyişle teknokratların egemen sınıfı oluşturacakları bir 
toplumsal örgütlenme anlayışını ifade etmektedir.53

48 Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi (Çev. Şirin Tekeli) (İstanbul: Varlık Yayınları,
1998), s. 191; Nilüfer Göle, M ühendisler ve İdeoloji: Ötıcii Devrimcilerden Yenilikçi Seç
kinlere (İstanbul: Metis Yayınları, 1998), s. 9-10.

49 W. Parsons, anılan Public Policy..., s. 265.
50 N. Göle, anılan M ühendisler ve İdeoloji, s. 42 .
51 W. Parsons, anılan Public Policy..., s. 265; N. Göle, anılan Mühendisler ve İdeoloji, s. 44- 

45.
52 W. Parsons, anılan Public Policy..., s. 265-266: A. Giddens. anılan İleri Toplumlunu..., s.

339.
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Teknokrasi farklı biçimlerde tanımlanmıştır. D. Bell teknokrasiyi, “he
deflere varmada mantıklı, pratik, sorun giderici... düzenli ve disiplinli.... he
saba, kesinlik ve ölçüme, sistem kavramına bağlı olma...” gibi, daha çok bir 
yönetme, düşünme biçimi olarak tanımlamıştır.53 Buna karşılık J. Habermas, 
teknokrasiyi, “politika üretimini teknik meşruiyet üzerine kuran bir tarzdır ve 
aslında bir ideolojidir...tekniğin sadece kullanılması değil, kendisi de doğa ve 
insan üzerinde yöntemli, bilimsel ve hesaplanmış bir iktidardır” biçiminde ta
nımlayarak, teknokrasinin ideolojik temeline vurgu yapmaktadır.54 Benzer bir 
yaklaşımı, teknokrasinin sadece teknik yöntemlerin tanımlanmış problemlerin 
çözümlenmesi yolunda hayata geçirilen bir uygulama olmadığını belirten A. 
Giddens’da da görmekteyiz. Giddens teknokrasiyi, “estetik, din ve gelenek
sel düşünceyi rasyonel bir tarz içinde algılayan dünya görüşü, kuşatıcı bir 
etos” biçiminde tanımlamaktadır.55

Teknokratların iktidar ilişkilerinde güç kazanması, endüstrileşme, tekno
lojik ilerleme, devlet mülkiyetinin ve hizmet alanının genişlemesi, yönetim- 
mülkiyet ayrımı gibi gelişmelerin sonucunda gerçekleşmiştir.56 Fakat teknok
rasinin kaynağını, teknik gelişme olarak sınırlandırmak doğru değildir. Tek
nokrasinin esas gelişme nedeni, devletin hizmet alanlarının genişlemesi ve 
karmaşıklaşmasıdır. Endüstrileşme ve teknik gelişme teknokrasiyi doğurma- 
makla birlikte, teknokrasinin ortaya çıkması için gerekli ortamı yaratmıştır.57 
Modern endüstri devletinde, giderek genişleyen ve güçlenen bir teknisyen- 
teknokratlar kadrosunun devletin varlığı ve işlerliği açısından kaçınılmaz du
ruma geldiği ve bütün hizmet alanlarında teknisyen-teknokratların etkili ko
numlar elde ettiği söylenebilir.58 Bell, bu gelişmelerin, bilginin egemen oldu
ğu endüstri sonrası toplumunun bir gerçeği olduğunu belirtmektedir.59

53 Daniel Bell, “Technocracy and Politics,” Sun'cy  (V. 16, 1971), s. 10'dan aktaran A. Gid
dens, anılan İleri Toplumların..., s. 332.

54 Jurgen Habermas, 'İdeoloji' Olarak Teknik ve Bilim  (Çev. Mustafa Tüzel) (İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, 1993), s. 42 vd.

55 A. Giddens, anılan İleri Toplumların..., s. 332.
56 D. Perinçek, anılan “Teknokrasi M eselesine...” s .135-136.
57 Üstteki kaynak, s. 122.
58 N. Birnbaum, Tlıe Crises o f  Industrial Society  (London: Oxford University, 1971), s. 79'dan 

aktaran Tülin Öngen, “Çağdaş Toplumsal Çatışma,” AÜSBF Dergisi (C. 48, S. 1-4, 1993),
s. 83.

59 Daniel Bell, The Corning o f  Post-Industrial Society (New York: Basic Books, 1973). s. 79.
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Teknokratizm ideolojisinin savunucularından biri de J. K. Galbraitlı’tir. 
Galbraith, türetmiş olduğu teknik-yapı (technostructure) kavramı ile ‘Yeni 
Endüstriyel Devlet’te karar alma biçimini şöyle açıklamaktadır.“  Amerikan 
yönetim kültüründe, bireyin ve bireysel kararın önceliğine rağmen, büyük bir 
işletmede kararlar, tek başına bireylerce değil, genellikle bir küme tarafından 
alınmalıdır. Çünkü yönetim, bir kişinin sahip olamayacağı kadar çok sayıda 
uzmanlaşmış teknik ve bilimsel bilgi gerektirir. Modern endüstri örgütleri 
teknolojiye gereksinme duyar; ileri teknolojileri yönetebilmek uzmanlaşmış 
yetenekler gerektirir; iyi bir yönetim için uzmanlaşmış yeteneklerin eşgüdü
mü ve özerk karar alma ortamı gerekir. Bu dört temel özelliğin var olduğu 
karar verme yapısı ‘teknik-yapı’dır. Bir endüstride gerçek karar verme gücü 
teknisyen ve uzmanlardan oluşan ‘teknik-yapı’dadır. Eğer kararı bir uzman 
kümesi veriyorsa, bu kararın ussallığını ancak yine bir uzman kümesi değer
lendirebilir. Bu durum uzmanlara güç ve iktidar kazandırır. Ancak, Galbraith, 
bu noktada sermaye sahiplerinin bu yapıya müdahale imkanının bulunduğunu 
belirterek, bir derece de olsa teknik-yapının iktidarının sınırlılığından söz et
miştir.

Teknokrasi, özel işletmeler ölçeğinde olduğu gibi kamusal politikaların 
belirlenmesi sürecinde teknik uzmanların, diğer bir deyişle teknokratların ko
numu açısından da değerlendirilmelidir. M. Duverger teknokrasinin, kamu 
yönetimi, özel işletmeler, ordu, üniversiteler ve genel olarak her örgütte, her
hangi bir karar almak için gerekli olan bilgileri ancak bir uzmanlar grubunun 
bir araya getirebileceği ve dolayısıyla da bu uzman grubunun alınan kararlar 
üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bir yapı olarak da tanımlanabileceği
ni ifade etmektedir.61

Teknokrat, geniş kapsamlı bir tanım ile “hiyerarşik disiplini kabul etmiş, 
bir üstün otoritesi altında bulunup, ekonomik, endüstriyel ve ticari konularla 
uğraşan, gerek devlet kuruluşlarında gerek büyük özel kuruluşlarda görevli 
örgütleme ve karar alma yetkisine sahip, genellikle küçük bir kümeyi oluştu
ran teknisyen”dir.62 Teknokratizmin tanımlamış olduğu ‘teknokrat’ ile bugün

60 John Kenneth Galbraith, The New Industrial State (Boston: Houghton Mifflin Company,
1967), s. 60-71; 167-177.

61 M. Duverger, anılan Siyaset Sosyolojisi..., s. 191.
62 Metin Kazancı, “Teknokrat ve Yönelim İçindeki Konumu,” Mülkiyeliler Birliği Dergisi (C. 

41, S. 39, 1979), s. 19.
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kamu yönetiminde çalışan teknik uzmanları ifade eden ‘teknokrat’ arasında 
büyük farklılıklar vardır.63 Kamuda çalışan teknokratlar ile Burııham’ın yöne
ticilerini karşılaştıran M. Kazancı, teknik bilgi ve beceri sahibi olmaları açı
sından benzer olsalar da, yöneticilerin ve teknokratların tarihsel olarak ortaya 
çıkış nedenleri ve gerçekleştirmek istedikleri amaçlar açısından, kar amacı 
olan bir yönetici ile kamu yararını gözeten teknokratın önemli farklılıklara sa
hip olduklarını belirtmektedir. Yöneticiler, sermaye birikiminin yoğunlaşma
sı ve merkezileşmesinin ürünü iken, teknokratlar, devletin yürütmekle yü
kümlü olduğu işlevlerin nitelik ve nicelik olarak değişmesinin bir ürünüdür. 
Yöneticiler, işletme mülkiyetinden ayrı düşünülemez; diğer bir deyişle, yöne
tici, sermayeye doğrudan katılmak zorundadır. Yöneticiler, üretimdeki işlev
leri ile tanımlanmakta, üretim araçlarını yönetmekte, bu araçların çalışmaları
nı düzenlemektedirler. Çalışma alanı, siyasal iktidar ile doğrudan ilişki içinde 
değildir. Oysa kamuda çalışan teknokratlar, teknokratizm tezlerinin aksine 
belirlenmiş kural ve süreçler içinde doğrudan siyasal iktidara hizmet sunan, 
mevcut siyasal rejime bağlı, egemen sınıf ile uzlaşım içinde olan bir çalışan 
grubudur. Bu durumda teknokratik bir iktidardan ya da egemen bir teknokra
siden söz edilemez."

Teknokratizm, iktidar ilişkilerinde sınırlı bir etkide bulunabilen bir ide
oloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedenleri arasında, teknokratların 
kendilerini tanımlayabilecekleri ortak bir bilinç, kimlik ya da kendilerine öz
gü bir ideolojilerinin olmaması, teknokratizmin kapitalist üretimi sınıfsal 
özünden koparması ve teknokratları egemen üst sınıfın denetiminde bir araç 
haline getirmesi sayılabilir.65

Toplumsal iktidar ilişkilerinde ve kamusal yönelti belirleme sürecinde 
etkili diğer güç yapısı ‘bağdaşımcılık’tır. Mesleklerin günümüzdeki yapı ve 
işleyişinin tarihsel kaynaklarından biri olan bağdaşımcılık, “bir devletin, top
lumsal, geçimsel yaşamının çeşitli uğraşların temsilcilerinden oluşan bir mec
lisçe düzenlenip yönlendirilmesini” öngören düşünce biçimidir. Bu düşünce 
biçimine dayanan bağdaşımcı devlet (corporatist State), bir meslek dalında 
var olan sermaye sahipleri, işçiler, teknik elemanlar vb. farklı çıkar grupları

63 Bu nedenle de kamuda çalışan teknokratların konumunu teknokratlardan ayırmak için tek
nokrasi ile tekno-bürokrasi ayrımına gidilmiştir. Jean Meynoud, Technocracy (New York: 
The Free Press, 1968), s. 65.

64 M. Kazancı anılan “Teknokrat ve . . . ” s. 20, 23.
65 D. Perinçek, anılan “Teknokrasi M eselesine...," s. 129.

16



m tek bir lonca halinde örgütleyerek, loncaların loncası sayılan devletin bun
lar arasındaki uyuşmazlıkları kamu yararına dayanarak çözebileceğini varsa
yan örgütlenme modelidir.“

Korporasyonların, kökeni Roma İmparatorluğu’na dek giden, özellikle 
kentlerin gelişmesiyle önemi artan, ilk ve orta çağa ait bir kurum olan io n ca ’ 
biçimindeki meslek örgütlenmeleriyle birçok ortak yönleri olmasına karşın, 
temel unsurlarda birbirlerinden farklılaşmaktadırlar.67 Korporasyonlar, özel
likle 19. ve 20. yüzyılın toplumsal ve siyasal olaylarının yarattığı ve daha çok, 
doğrudan devletin örgütlenmesiyle ilgili kurumlardır. Bu nedenle, son iki 
yüzyıl içinde ortaya çıkan korporasyonları, loncalara bir dönüş olarak nitelen- 
dirmemeliyiz.6*

Bağdaşımcılık, özel mülkiyetin ve girişimin önceliği ilkesine dayanan, 
kapitalist üretim tarzının egemen olduğu bir toplumu varsayan; belli bir top
lum ve ekonomi modeli olarak, belli bir çıkar grubunun temsiline yönelik, 
özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonu, yirminci yüzyılın başlarında, liberal ve 
devletçi ekonomi sistemlerinin karşılaştıkları güçlüklere alternatif olarak do
ğan siyasal kurumsallaşma ve yetkeci karar alma biçimidir.69 Bağdaşımcılık, 
devlet ile ekonominin bütünleşmiş olduğu varsayımına dayanır. Devlet dar 
anlamda, siyasal iktidar, ekonomiye ve ekonomik ilişkilere egemendir. Diğer 
bir varsayım, toplumun, “birbirine karşılıklı bağımlı ve işlevsel bakımdan ta
mamlayan parçalardan oluşan, organik ve kendi içinde bir bütün” olduğudur.70 
Bu temel varsayımlara sahip bağdaşımcılık, toplum içindeki her türlü farklı- 
laştırıcı unsuru, bu bütünlüğü bozacağı gerekçesiyle reddetmektedir. Bunun 
yerine, temel toplumsal ve siyasal örgütlenme birimi olarak, devletle ilişkisi 
yasal olarak belirlenmiş, devletçe denetlenip yönlendirilen meslek grupları ve 
bu gruplar içinde bulunan sermaye sahipleri, işçiler, teknik elemanlardan olu
şan örgütler olarak korporasyonları ön plana çıkarmaktadır. Bir kamu kuru
mu olan korporasyonlar, uygulamada denetim ve yönlendirmeyi sağlayan 
devletin bir uzantısı haline dönüşmüşlerdir. Bağdaşımcı devlet sisteminde, bi

66 Ayferi Göze, K orporatif Devlet (İstanbul: Fakülteler M atbaası, 1968), s. 18; Orhan Hançer- 
lioğlu. Ekonomi Sözlüğü (İstanbul: Remzi Kilabevi, 1986), s. 264.

67 Emile Durkheim, Meslek Ahlakı (Çev. Mehmet Karasan) (Ankara: MEB Basımevi, 1949), 
s. 30. Mesleki birliklerine ve loncalara ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı değineceğiz.

68 A. Göze, anılan Korporatif D evlet, s. 18-19.
69 Taha P arla ,Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm  (İstanbul: İletişim Yayınla

rı, 1989), s. 53; A. Göze, anılan Korporatif D evlet, s. 24.
70 T. Parla, anılan Ziya Gökalp, Kemalizm..., s. 54-55.
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reylerin hakkı değil, ödevleri vardır. Bireylerin siyasal ve toplumsal anlamda 
varlıkları ancak korporasyon üyeliği ile mümkündür.”

Korporasyonlar, bir meslek dalında ‘teklik’ ve ‘zorunluluk’ esasına da
yalı olarak örgütlenir. Bir korporasyon kurulduğu zaman o meslek dalında ça
lışan bütün kişiler, iradelerine bakılmaksızın, kararlarına uymak zorunda ol
dukları bu korporasyona üye olmuş sayılırlar. Bir meslek dalında çalışanların 
aynı birlik altında toplanması, çalışanlar arasında güçlü bir dayanışmanın ya
ratılmasını amaçlamaktadır.72 Bu amacın gerçekleşmesi için, var olabilecek 
toplumsal hareketlerin önlenmesi yolu seçilmiştir. Bu nedenle, sahip olduğu 
bireycilik anlayışı ‘toplumu atomize ettiği’ için liberalizme; toplumda sınıf
lar arası mücadeleyi esas aldığı için de Marxizme karşı çıkmaktadır.73

Bağdaşımcılıkta toplum, kamu yararının ‘üstün değer’ olduğu ve birey
lerin toplamından daha büyük olan bir bütünü ifade eder. Devlet, toplumun 
bütün çıkar gruplarını temsil ederek karşıt çıkarlar arasında arabuluculuk yap
maktadır. Fakat, devletin amacı, bu farklı çıkarları uzlaştırmak olmayıp, aksi
ne, devlet mekanizmasını elinde bulunduran küçük bir azınlığın -sermayenin- 
ve bu azınlığın dayandığı belli bir toplumsal sınıfın korporasyonlar aracılığıy
la topluma egemen olmasını, toplumsal iktidarı elinde bulundurmasını sağla
maktır.74 Kapitalist toplumda devletin yeni biçimi, temsil düzeneklerini ya da 
bürokratik yasal-ussal yetkeyi temel alan, kamu kurumu niteliğindeki korpo- 
rasyonların egemen olduğu, karar alma sürecinin siyasal nitelikte olmadığı bir 
sisteme dayanmaktadır.75

Toplumsal iktidar ilişkileri ve kamusal yönelti belirleme süreci açısından 
değerlendirdiğimizde, mesleklerin gerek ideolojisine, gerek uygulamada sa
hip olduğu güce dayanak oluşturan bu güç yapıları, profesyonelleşme ve bü
rokratikleşme süreçlerinin tarihsel gelişimi içinde dönem dönem belirleyici 
olmuşlardır.

Mesleklerin ve profesyonellerin akademik yazında tartışma odağı oldu
ğu diğer bir alan yeni sınıf tartışmalarıdır. Yeni sınıf tartışmaları büyük ölçü
de yeni Weberei paradigmaların egemenliğinde gelişmiştir. Endüstri sonrası

71 A. Göze, anılan Korporatif D evlet, s. 24, 28.
72 W. Parsons, anılan Public Policy..., s. 257; A. Göze, anılan Korporatif Devlet, s. 20-22.
73 T. Parla, anılan Ziya Gökalp. Kemalizm..., s. 54-55:
74 W. Parsons, anılan Public Policy..., s. 258; A. Göze, anılan Korporatif Devlet, s. 26.
75 W. Parsons, anılan Public Policy..., s. 258.
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toplumun sınıf ve tabakalaşma yapısını belirleyen temel etmenin üretim süre
cinden kaynaklanan ilişkiler değil, uğraşsal ilişkiler haline geldiği tezine da
yanan bu paradigmalar, toplumsal yapıda yaşanan değişime ve bu değişimin 
sonuçlarına vurgu yapmaktadır.76

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla artmasıyla “ekonomik ve sos- 
yo-kültürel yapılarda; kişi, kiime ve tabakalar arasındaki ilişkilerde, mevcut 
değerlerde ve normlarda, örgütlenme, teknik ve toplumsal işbölümü ve fark
lılaşma biçimleri ve gruplaşma tipleri arasındaki işlevsel ve toplumsal bağım
lılık ilişkilerinde köklü değişiklikler ve dönüşümler” yaşanmıştır. Toplumsal 
üretim, örgütlenme ve işbölümünde yaşanan bu değişimler yeni işlevler ve 
roller yaratmış, toplumun uğraşsal ve sınıfsal yapısında farklılaşmaya neden 
olmuştur.77 Toplumun ussallaşmasının artması, bilimsel ve teknik ilerlemenin 
kurumsallaşmasıyla, modern endüstri toplumundaki iktidar ilişkileri gibi, ge
leneksel toplumun da mistik, dinsel, metafizik değerlere dayalı iktidar meşru- 
laştırıcı öğeleri değişmiştir.78 Bu değişimler profesyonelleşme ile bürokratik
leşme sürecinin yaşandığı mesleklere ve örgütlere de doğrudan yansımıştır.

Yeni Weberci geleneğin içinde yer alan endüstri sonrası toplum kuram
cıları içinde D. Bell, A. Touraine, R. Aron, R. Dahrendorf, A. Gouldner ve A. 
Giddens’ı sayabiliriz.”  Bu kuramcılar neolitik devrim ve endüstri devrimin- 
den sonra üçüncü devrim olarak adlandırdıkları ‘bilgi devrimi’ ile, endüstri 
önccsi toplumlarda toprak sahiplerinde, endüstri toplumlarında kapitalistler
de olan egemenliğin, endüstri sonrası toplumlarda bilgi sahibi profesyonelle
re geçeceğini ileri sürmektedirler.80 Endüstri sonrası toplum kuramcıları, We- 
ber’in ussallaşma kavramını yeniden ele almışlar, tekniğin artan egemenliği
ne bağlı olarak bürokratik-ussal örgütlenmenin tüm toplumsal yapıya uygu
lanması görüşünü savunmuşlardır. Bu kuramcılar, bürokratik-ussal örgütlen
meye dayanan yeni toplumsal sistem ile toplumsal ilişkileri büyük ölçüde sı
nıfsal özünden ayırarak statü temelinde yeniden yapılandırmayı amaçlamış

76 D. Bell, anılan The Corning of..., s. 15.
77 Ahmet Saltık, Toplumsal Yapıda O na Sınıflar—Türkiye'de Mühendislerin Sosyolojik Görü

nümü (Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Doçentlik Tezi 1981), s. 5 vd.
78 J. Habemıas, anılan 'İdeoloji'..., s. 33 .vd.
79 Bu yazarlar arasında yer alan, Weberei çözümleyici kategorilere dayanmasına rağmen 

“Marxist literatürü çok iyi bilen vc kullanan birisi olarak” tanımlanan D alırendorfun ayrı 
tutulması gerektiği savunulmuştur.

80 Harold Perkin, The Third Revolution: Professional Elites in the Modern World (London: 
Routledge, 1996), s. 1 vd.
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lardır.81 Modernizmin bilimsel bilgiye ve ussallığa yapmış olduğu vurgu, mes
leklerin gelişiminde etkili olmuştur. Weber, mesleklerin bilimsel bilgi ve us
sallığa dayanan uzmanlıkları ile toplumsal bir statü elde ettiklerini, iktidar 
ilişkilerinin de bir statü mücadelesi olduğunu belirtmektedir.82

Yeni sınıf tartışmaları iki dönemde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan il
ki 20. yy’ın başından itibaren gelişen ‘beyaz yakalılar toplumbilimi’dir. Be
yaz yakalılar toplumbilimi daha çok bürokratikleşme süreciyle birlikte, çalış
ma yaşamındaki değişimler üzerine yapılan araştırmalar ile gelişmiş bir alan
dır. Bu nedenle de bu çalışmalarda, “insan etkinliklerinin bu arada özellikle 
üretim etkinliklerinin giderek artan ölçüde anonim koşullarda ve geniş ölçek
li kolektif birimlerde gerçekleşmesi,” diğer bir deyişle, bireylerin her türlü 
üretim ve çalışma etkinliklerinin giderek daha geniş kolektif bağlamlarda ve 
bürokratik örgütler içinde gerçekleşmiş olması vurgulanmıştır. Doğrudan üre
timde çalışan ‘mavi yakalılar’dan farklı olarak, üretimin planlanması, yöneti
mi ve dağıtımında daha çok masa başında çalışan beyaz yakalıların oranının 
artması bürokratikleşme kamu örgütlenmesi ile ilişkilendirilmiştir.83 Bu dö
nemde, özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş toplumlarda ve 
özellikle kamu sektöründe, savaş sonrası dönemin bağdaşımcı çözüm politi
kalarının gerilemesiyle, devlet bütçelerindeki kesintiler ve sınırlamalar, gele
ceğini refah devletinin geleceğine bağlayan yeni (orta) sınıfın kariyerine yö
nelik belirsizlik yaratmış, kamu bürokrasisinde çalışan uzman ve profesyonel
lerin toplumsal konumlarında ciddi gerileme yaşanmıştır.84

Yeni sınıf tartışmalarının yapıldığı diğer bir dönem, içerik açısından ilk 
dönem ile büyük benzerlikler taşısa da daha çok özellikle 1960’larda elektro
nik, nükleer, fizik ve iletişim tekniklerinde, üretim tekniklerinde yaşanan ge
lişmeler ve kapitalist üretim biçiminde yaşanan yapısal dönüşümün sonuçla
rına vurgu yapılan 1970’lerdir. Bu dönemde toplumsal sınıfların çözümleme
si ile ilgili çalışmalar yapanların hemen hemen hepsinde ortak konu, yeni (or
ta) sınıfın özünü oluşturan profesyoneller, profesyonelleşen uğraşlar ve yöne
ticiler olmuştur. Bu araştırmalarda diğer bir ortak nokta yeni (orta) sınıfın top
lumun diğer kesimleri üzerinde belirleyici gücü elinde bulundurduğu varsayı
mıdır.85

81 T. Ö ngen, anılan Prometheus'un..., s. 131.
82 Keith Macdonald, The Sociology o f  the Professions (London: Sage, 1995), s. 9.
83 Ömer Bozkurt, Memurlar: Türkiye'de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü (Anka

ra: TODAİE Yayınları, 1980), s. 2 vd.
84 B. Martin, anılan “Transforming the...”
85 Üstteki kaynak.
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Yeni sınıfın içinde doğduğu toplumsal yapıyı ve toplumsal dönüşümü in
celemeye geçmeden önce bu dönüşümün yaşandığı endüstri toplumuna değin
meliyiz. Endüstri toplumu, endüstriyel üretimi önemli ölçüde bilimsel ve tek
nolojik gelişmelerin belirlediği bir toplum modelidir. Bu toplumda, bilimsel 
çalışmalar ve bu çalışmaların uygulamaya yansıması olan teknoloji, toplum- 
ların sosyo-ekonomik sistemlerini, kültürlerini, sınıflarını, statülerini ve bun
lar arasındaki ilişkileri belirleyen en önemli etmen olarak karşımıza çıkmak
tadır.86 Endüstri toplumu, merkezi bir belirleyici gücün var olduğu, toplumun 
sosyo-ekonomik sınıflara bölündüğü, din, milliyet gibi etkili meşrulaştırma 
araçlarının yaygın biçimde görüldüğü, gelişmiş teknik ve toplumsal işbölü
münün yerleşmiş olduğu bir yapıya sahiptir.87 Weber’in teknik ussallığı en
düstri toplumunu daha önceki toplumsal örgütlenme biçimlerinden ayıran en 
önemli özelliktir.1“ Endüstri toplumu, yaşam biçiminin kentlileştiği, ulaşım ve 
iletişim olanaklarının arttığı, artan biçimde ussallaşmanın, uzmanlaşmanın 
yaşandığı, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin kurumsallaştığı bir toplum mo
delidir. Endüstri toplumunun sahip olduğu bu özellikler, daha önce egemen 
olan meşrulaştırma biçimlerini ve iktidar ilişkilerini değiştirmiştir.89

Modern endüstri devletinde iki temel örgütlü yapıdan söz edebiliriz. 
Bunlar, her ikisi de bürokratik örgütlenmenin farklı türleri olarak ‘ulus dev
let’ ve ‘büyük sermaye şirketleri’dir. Modern kapitalist devlette çalışma yaşa
mı, serbest piyasa, yasal-ussal bürokrasi ve uğraşsal ve mesleki denetim ol
mak üzere üç farklı ilke temelinde örgütlenmektedir.90 Serbest piyasa ilkeleri
ne göre işleyen kapitalist üretim ilişkileri, yasal-ussal bürokratik örgütlenme 
anlayışı ile ussallaşmıştır. Fakat toplumsal gelişmeler karşısında teknik ussal
lığın yeterli olmadığı durumda üretim ilişkileri de toplumsallaşmış, uzmanlık 
ile entelektüel anlayışın bir sentezi olarak uğraşsal ve mesleki denetim teme
linde yeni bir üretim anlayışı yerleşmiştir.

Endüstri toplumunun üretim ve yönetim sistemlerinin yapısını ve işleyi
şini büyük ölçüde belirleyen modeller Taylorizııı ve fordizmdir. 19. yy sonla
rında başlayan ve İkinci Dünya Savaşından sonra birçok ülkede üretimde ve

86 A. Saltık, anılan Toplumsal Yapıda..., s. 36.
87 J. Habermas, anılan ‘İdeolo ji’..., s. 44.
88 A. Giddens, anılan İleri Toplumlartn..., s. 338.
89 J. Habermas, anılan 'İdeoloji'..., s. 33 vd.
90 Eliot Freidson, “ Professionalism, Caring, and Nursing,” http://itsa.u c s f .e d u /~ e l¡otf/ZVo/e.v- 
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yönetimde egemen örgütlenme biçimi haline gelen Taylorizm, sermayenin iş 
süreçleri ve çalışanlar üzerindeki ‘mutlak’ egemenliğe dayanan bir örgütlen
medir. Bu örgütlenmenin araçları “mekanizasyon, bunun doğal sonucu olarak 
ortaya çıkan aşırı uzmanlaşma, aşın uzmanlaşmanın yarattığı emek türdeşleş
mesi, işlevler arasında eşgüdümün gerekliliği nedeniyle çalışma koşulları ve 
çalışanlar üzerinde ‘mutlak’ denetim” olarak sayılabilir.91 “Taylorizmin geliş
kin biçimi” olarak tanımlanan fordizm, tek amaçlı makinelerin, eğitimsiz ve 
niteliksiz işgücünün var olduğu, standardizasyona ve ayrıntılı işbölümüne da
yanan, üretim öncesi ve sonrası süreçlerin birbirinden koparıldığı, bunun so
nucunda da denetim ve karar alma iktidarının emek sürecinin dışına çıkarıldı
ğı bir modeldir.92 Fordist üretim örgütlenmesi, “büyük ölçüde devletin düzen
leyici rolüne ve çalışma ilişkilerinin etkin bir öznesi olması gerçeğine dayan
maktaydı.”93

Endüstri sonrası toplum, endüstri toplumunun dayandığı imalat sektörü
nün yerini hizmetlere dayalı mesleklerin aldığı toplum örgütlenmesidir. Etkin 
nüfusun giderek artan bir bölümünün hizmet sektöründe çalıştığını, ekonomi
nin gelişmesiyle birlikte endüstri kesiminde çalışanların sayısının önceleri art
ma, sonra durgunlaşma ve ardından da azalma eğilimi gösterdiğini, buna kar
şılık hizmet sektöründe çalışanların oranının sürekli bir artış içinde olduğunu 
görmekteyiz.94 Hizmet sektörü, sigortacılık, ticaret, bankacılık, iletişim sek
törleri, büro ya da personel işleri ve genel kamu hizmetleri gibi beyaz yakalı 
işgücünün çalışma alanlarım ve kültürel üretim yapan örgütlenmeleri içer
mektedir.95

İleri teknoloji olarak adlandırılan ve genel olarak mikro elektronik, ileti
şim, bilgisayar ve bilişim teknolojisi alanındaki yenilikler, üretim teknikleri
nin yeniden örgütlenmesi, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması, fınans, ürün 
yönetimi ve pazarlama yöntemlerinde değişiklikler, bilimsel yönetim, teknik 
devrim, otomasyon, atomizasyon gibi gelişmeler, iş sürecindeki ayrıntılı işbö
lümünü geliştinniş, yaşamın niteliğini ve tüketim kalıplarını değiştirmiş, yeni 
örgüt yapıları ve yönetim biçimleri oluşturmuş, bir yandan yeni işgücü ve ni

91 T. Öngen, anılan Promelheus'un..., s. 124.
92 Üstteki kaynak, s. 125.
93 Tülin Öngen, “İleri Teknoloji ve Çalışma İlişkilerinin Değişen Paradigması,'"AÜSBF Der

gisi (C. 50, S. 1-2, 1995), s. 287.
94 Ö. Bo/.kurt, anılan M emurlar..., s. 1.
95 David Harvey, “Esneklik: Tehdit mi Yoksa Fırsat mı?,” (Çev. Ayça Kurdoğlu), Toplum ve 

Bilim  (S. 62, 1993), s. 85.
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telik biçimleri ya da yeni iş ve uğraş alanları yaratmış, öte yandan var olan iş
gücü türlerini ve iş alanlarını ortadan kaldırmıştır.96 Emek bileşiminin değiş
mesi ile geleneksel işgücünün yerini eğitimli ve nitelikli yeni bir seçkin küme 
almıştır. Bu küme profesyonellerden ve yöneticilerden oluşmaktadır.97 Uz
man, profesyonel yöneticiler gelişmiş kapitalist toplumlarda gerek toplumda 
gerek çalıştıkları örgütlerde denetim işlevini yerine getirerek stratejik bir rol 
edinmişlerdir.98 Yaşanan bu dönüşümü “profesyonel toplumun yükselişi,” “in
san örgütlenmesinde devrim,” “profesyonellerin karşı konulmaz devrimi” 
olarak endüstri sonrası topluma geçiş biçiminde nitelendiren kuramcıların te
mel tezi, meydana gelen bu gelişmelerin sonucunda var olan paradigmaların 
çözüldüğünü ve onun yerine post-fordist adı verilen yeni toplumsal örgütlen
menin temellerinin atıldığını, özellikle hizmet sektöründe ve kültürel üretim 
yapan-endüstrilerde yaşanan büyüme ile bu alanlarda çalışan yeni bir enteli- 
jeıısiyanın doğduğu biçimindedir.99 Bu toplum yapısı, öncekilerden mal üreti
minden hizmet ekonomisine geçiş, profesyonel ve teknik sınıfın güçlenmesi, 
kuramsal bilginin öne çıkması ve teknolojinin denetiminin önem kazanması 
açılarından farklılaşmaktadır.100

Endüstri sonrası topluma geçişle birlikte mamul üretiminin yerini alan 
bilgi yoğun endüstrilerin ve hizmete dayalı uğraşların, ‘fizikselden çok sem
bolik kapasite deneyiminin,’ el emeğinden çok bilgi donanımının egemen ol
duğu bir yapıyı görmekteyiz. Endüstri sonrası toplum kuramcılarına göre mo
dern dünya, profesyonel uzmanlık dünyasıdır; endüstri öncesi toplumların ül
kenin kıt kaynaklarını tarım için kullanan toprak sahiplerinin ya da endüstri 
toplumlarının fabrika ve makine türünden fiziki yatırım araçlarına sahip olan 
kapitalistlerin egemenliğinde olması gibi, endüstri sonrası toplumları da uz
manlık bilgisine sahip “insan sermayesi”nin,yani profesyonellerin egemenli- 
ğindedir.10' Simgesel nitelikteki profesyonel bilgi, gelişmiş eğitimle ve dene

96 T. Öngen, anılan “İleri Teknoloji...,” s. 281-283; T. Öngen, anılan Prometheus'un..., s. 75 
vd.

97 B. Martin, anılan “Transforming tlıe...”
98 Michael I. Reed, “Expert Power and Control in Late Modernity: An Empirical Review and 

Theoretical Synthesis,” Organization Studies (V . 17, No. 4 , 1996), s. 573.
99 D. Bell, anılan The Coming of..., s. 15: D. Harvey, anılan “Esneklik...,” s. 85; T. Öngen, 

anılan Promctheus'un..., s. 126-127.
100 H. Perkin, anılan The Third Revolution..., s. 6; D. Bell, anılan The Coming of..., s. 14 vd.
101 11. Perkin, anılan The Third Revolution..., s. I .
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yimle yaratılmış insan sermayesi üzerine kuruludur. Bu sermaye türüne sahip 
olan profesyoneller, büyük özel şirketler ve kamu kurumlarında, toplumsal 
ilişkileri düzenleme, gelir dağıtma ve politikaları belirlemede önemli roller al
mışlardır.102

Post-fordizm, üretim sürecinde elektronikleşme, bilgisayarlaşma ve oto
masyon temelinde bir yapılanmayı temsil eder. Post-fordizmde, üretim biçi
minin anahtarı kitle üretimi yerine, emeğin örgütlenme biçimlerinde, farklı 
ürünlerin küçük üretim birimlerinde isteme bağlı üretimi olarak tanımlanabi
lecek ‘esnek üretim biçimi’dir. Bu üretim biçimi, ürün çeşitliliği ve sürekli 
yeniliklere bağlı ürün sunumunu içeren, ürün esnekliği ve teknoloji esnekliği, 
ilişkilerde esneklik ve emek esnekliği gibi çeşitli türlerdeki esneklik uygula
malarına dayanır.103 İşyerinde ve yönetimde esneklik; yeni örgütlenme ve yö
netim stratejileri olarak görev bölüşümü, takım çalışması, örgüt içi ve dışı ile
tişim ağı, dikey ve yatay yönlü bilgi akışı ve özerk, katılımcı karar alma sü
reçlerinden oluşmaktadır. Üretim ve emek süreci içinde çeşitli ‘esneklik’ uy
gulamaları, çalışanların bağımlılığını artıran yönetim ve örgütlenme biçimle
rine yol açm ıştır.1<M

Fordizmin egemen olduğu dönemde devletin düzenleyici rolü, refah dev
leti ve sosyal devlet kurumlan yer alırken, üretim ve yönetim sisteminde ye
ni bir aşama olarak görülen post-fordizmde büyük ölçüde düzenleme dışı bı
rakma (de-regulation) temel politika haline gelmiştir. Devlet üretimden bütü
nüyle çekilmelidir.105 Endüstri toplumunuıı üretim örgütlenmesine egemen 
olan fordizmde, refah devleti ve sosyal devlet kurumlan etkili bir konumda 
iken üretim sisteminde yeni bir aşama olarak görülen post-fordizmde devle
tin, ekonomiden ve üretim süreçlerinden çekilmesi, sadece serbest piyasayı 
düzenleyici hakem işlevini gönnesi beklenmektedir. Diğer bir deyişle, post- 
fordizm, sadece üretimi düzenlemekle sınırlı olmayan, pazar mekanizmaları
nın korunmasını sağlayan, yeni-liberal politikalann yerleşmesi ile siyasal ve 
ekonomik alt yapıya da sahip bir örgütlenme biçimidir.

102 Üstteki kaynak, s. 6; T. Öngen, anılan Prom etheus’un..., s. 130; Tülin Öııgcn, anılan “Çağ
daş Toplumsal Çatışma," s. 75.

103 Yılmaz Üstüner - E. Fuat Keyman, “Globalleşme, Katılımcı Demokrasi ve Örgüt Sorunu." 
Ekonomik Yaklaşım  (C. 6 , S. 18-19, 1995), s. 38.

104 T. Öngen, anılan “İleri Teknoloji...,” s. 284-286.
105 Üstteki kaynak, s. 287.
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Post-fordist üretim örgütlenmesi ile emeğin toplumsal niteliği ve örgüt
lülük bilinci gerilemiştir.106 Bu bir taraftan mavi yakalıların sendikalaşma ha
reketini diğer taraftan da profesyonellerin mesleki örgütlenmelerinin niteliği
ni etkilemiştir. Karmaşıklaşan ve dönüşüme uğrayan hizmetleri, ancak bilgi
yi üreten, kullanan ve yönlendiren profesyonel uzmanların yürütebileceğini 
belirten Perkin’e göre endüstri sonrası toplumları açıklamada, ‘hizmet sektö
rünün genişlemesi’ tanımlaması yetersiz kalmaktadır. Perkin, ‘üçüncü dev
rim’ olarak adlandırdığı ‘profesyonellerin iktidan’nı sağlayan gelişmeleri on 
maddede ele almaktadır. Bunlar; yüksek yaşam standartlan, hizmet endüstri
sinin büyümesi, biz ve onlar gibi mücadele ruhunu ortaya koyan sınıfların ye
rini bütün toplumsal gruplan kapsayan kariyer basamaklarının alması, işe al
mada yeterlik, kadınların katılımı, yönetsel verimlilikte artış, refah devleti ve 
GSMH içinde kamunun payının artması, yüksek eğitimin özekselleşmesi, bü
yük işletmelerin artması ve küresel ekonomidir.107

Endüstri sonrası toplum tartışmalarının odak noktasında bulunan yeni sı
nıfın gerek niteliği gerek işlevi konusunda farklı yaklaşımlarla karşılaşmakta
yız. Yeni sınıfı “sürekli gelişen, ahlaki olarak belirsiz, kolektif çıkan geçici 
olarak kendinde toplayan, lonca benzeri gruplaşmanın avantajlarını kullanan 
küme olarak, kendi ayrıcalık ve gücüne temel olan kültür, dil, teknik ve bece
ri üzerindeki ‘bireysel düzeyde’ki denetimi ile tarihsel ve kolektif olarak üre
tilmiş kültürel sermayenin avantajlarına sahip kültürel burjuvazi” '“8 olarak ta
nımlayan Gouldner’in yaklaşımı endüstri sonrası toplum kuramcılarının dü
şünceleri ile örtüşmektedir. Gouldner’in tanımına göre daha betimleyici dü
zeyde bir tanımlama yapan Giddens yeni sınıfı, toplumsal olarak el emeği-kol 
gücü ile çalışan ‘işçi sınıfı’ndan ya da diğer toplumsal gruplardan bağımsız, 
özellikle temiz giysi, çalışma koşulları, daha üst katlarda yer alma, yönetime 
daha yakın olma gibi yapısal ve psikolojik öğeler açısından örgütlenme ve yö
netimdeki ayrımlaşma açısından belirgin farklılıklara sahip bir küme olarak 
tanımlamaktadır.109

Ele aldığımız Yeni-Weberci yaklaşımlar, toplumsal hareketliliğin ve eği
tim olanaklarının gelişmesi ile sınıfların artık eskisi kadar kapalı ve süreklilik

106 Üstteki kaynak, s. 286.
107 I I. Perkin, anilan The Third Revolution..., s. 8.
108 Alvin W. Gouldner, The Future o f  Intellectuals and the Rise o f  the New Class (New York: 

Seabury Press, 1979), s. 19.
109 A. Giddens, anilan lleri Toplumlartn..., s. 234-235.
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gösteren bir nitelikte olmadığını, toplumsal hareketliliğin kurumsallaşmasının 
sınıfsal çatışmaları gerilettiğini"0 ve çalışanlara mesleki ilerleme yoluyla top
lumsal konumlarında ve yaşam standartlarında yükselme olanağı sağladığını 
savunmaktadır. Toplumlar “mesleki yapı içinde inşa edilen derecelendirilmiş 
sosyo-ekonomik farklılıklar hiyerarşisi içinde örgütlenmektedir”1" tezinden 
hareket eden yeni Weberei yaklaşımlara göre çağdaş kapitalist toplumlarda, 
çalışma yaşamında sınıfsal farklılaşmanın yerini mesleki sıradüzen içindeki 
konumsal farklılıklar almıştır; bu nedenle de toplumsal iktidar ilişkilerini 
Marxist sınıfsal temelde değil, Weberyen statü temelinde açıklamak daha ger
çekçidir.

Yeni-Marxist yaklaşımlar, yeni Weberei yaklaşımların bu görüşlerine 
yönelik eleştirilerini iki temel gerekçeye dayandırmaktadır. İlki, yeni sınıf 
yaklaşımlarının, toplumu, sıradüzensel nitelikteki mesleki konum temelinde 
açıklamaları, sınıf bilincinin yerine meslek bilinci ve kariyerizmin yerleşme
sini savunmalarıdır."2 Yeni sınıfın savunduğu meslek ya da kariyerizm teme
lindeki toplum anlayışında, her birey konumunu kendi açısından algılar, istek
lerine ve yeteneklerine uygun bir toplumsal konumu güvence altına alma uğ
raşındadır. Sahip oldukları meslek bilinci, sınıf bilincinden çok daha zayıf bir 
bağdır. Mesleki konum elde etme mücadelelerin esas olduğu bir toplumda, sı
nıf bilinci ve sınıfsal hareketler gerileyecektir."3 ‘Sermaye ve işçi sınıfının ge
rilediği,’ ve ‘sınıfsal farklılıkların giderek azaldığı’ biçimindeki varsayımlara 
dayanan yeni sınıf yaklaşımlar, uyumcu bir ilişki modeli ortaya koyması,"4 iş
çi sınıfının ‘Amerikanlaşma’ dürtülerini artırması, gerek özel gerek kamu ör
gütlerinde Taylorizm ilkelerinin egemen olmasını savunması gibi nedenler
den dolayı eleştirilmiştir."5

Yeni Marxistlerin getirmiş olduğu diğer eleştiri, yeni sınıfın toplumsal 
konumuna yöneliktir. Üretim araçlarına sahip olmayan, işbölümünde asıl iş

110 R. Dahrendorf, anılan Class and Class..., s. 60.
111 A. Giddens, anılan İleri Toplumlarm..., s. 348.
112 T. Öngen, anılan “Çağdaş Toplumsal Çatışm a,” s. 86.
113 A. Giddens, anılan İleri Toplumlarm..., s. 238.
114 Ö. Bozkurt, anılan M emurlar..., s. 7. Yeni sınıfın sınıfsal konumuna yönelik tartışmalar 

‘profesyonel yönetici s ın ıf  adı altında kendine özgü farklı bir sınıfta ele alınması gereklili
ğini savunan Ehrenreich’ler, bu sınıfın ne işçi sınıfı ne de sermaye içinde değerlendirileme
yeceğini belirtmektedir. B. Ehrenrcich -  J. Ehrenreich, anılan “Profesyonel-Yönetici Sınıf,” 
s. 201-202.

115 Üstteki kaynak, s. 211.
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levi kapitalist kültürü ve onun toplumsal değerlerini ve kapitalist sınıf ilişki
lerini yeniden üretmek olan, maaşlı çalışan düşünsel işçilerden oluşan yeni sı
nıf, görevi, kapitalist üretim ilişkilerini korumak olan teknik işçiler gibi üre
tim süreci içinde gizlenmiş, “kapitalist denetimin aracı,” “kapitalizmin hiz
metkarları” olarak nitelendirilmektedir."6 Yeni sınıf, “kural koyanlar ile yöne
tilenler arasında köprü vazifesi gören bir hizmet sınıfıdır.”"7

Yeni Marxistler, yeni sınıf için getirmiş oldukları eleştirinin bir benzeri
ni bürokrasi, dolayısıyla da kamu yöneticileri için getirmişlerdir. Örneğin Po- 
ulantzas; Marx, Engels ve Lenin’e atıfta bulunarak bürokrasi hakkındaki şöy
le bir açıklama getirmektedir:"8

"Genel anlamda bürokrasi olarak adlandırılması uygun olan devlet aygıtının 
üyeleri, bir s ın ıf değil, özgül bir toplumsal kategori oluştururlar. Bu şu demek
tir; devlet aygıtının üyeleri, sınıfsal kökenleri açısından fark lı sınıflara ait ol
dukları halde özgül bir içsel birliğe göre iş görürler. Sınıfsal kökenleri (sınıf 
konumları - d a ss  situtatiotı) onları birleştiren etmene (sınıfsal durumları - 
d a ss  position) oranla geri planda kalır. Onları bağlayan etmen kesinlikle dev
let aygıtına yakın olmaları ve nesnel işlevleri olarak devletin rolünün yerine ge
tirilmesini üstlenmeleri gerçeğidir. Bunun anlamı; özgül ve görece birleşmiş 
bir toplumsal kategori olarak bürokrasi, gerçekte fark lı olan sınıfsal kökenleri 
ya da yönetici sınıfla kişisel ilişkileri nedeniyle değil, içsel birliği devletin nes
nel rolünün yerine getirilmesinden kaynaklandığı için yönetici sınıfın hizmetin
dedir. Bu rolün bütünü, yönetici sınıfın çıkarlarına uygun düşm ektedir."

Gerek ilk, gerek sonraki dönem yeni sınıf ya da yeni orta sınıf tartışma
ları toplumbilim açısından hala belirginleşmiş bir tartışma alanı değildir. Ye
ni sınıf alanında arayışlar sürmektedir."9 Bu kategorinin toplumbilimsel nite

116 G eoff Esland, “Professions and Professionalism,” G. Esland - G. Salaman (cds.), The Poli
tics o f  Work and Occupations (Milton Keynes: The Open University Press, 1980),s.229; B. 
Elırenreich -  J. Ehrenreich, anılan “Profesyonel-Yönetici Sınıf,” s. 205-206.

117 R. Dahrcndorf, anılan Class and Class..., s. 248-249.
118 N. Poulantzas, “Kapitalist Devlet Sorunu,” Kapitalist Devlet Sorunu  (Çev. Y. Berkman) 

(Yayına Haz. M. Belge -  A. Aksoy) (İstanbul: İletişim Yayınları, 1990),s. 28. Burada 'yö 
netici s ın ıf  olarak çevrilen kavramın bizim metin içinde kullandığımız yönetici sınıf değil, 
‘egemen s ın ıf  olduğunu belirtmeliyiz.

119 Yeni sınıf tartışmasını yeni orta sınıf merkezinde ve yeni oluşan iş piyasası ışığında değer
lendiren Martin, meslekler ve yönetim alanındaki değişimlerin yeni oluşumlar yarattığını bu 
oluşumun post-profesyonel ve post-yönetsel özellikleri birlikte barındıran yeni bir orta sınıf 
kimliği -yazar buna new middle class bricoleurs adını vermekte- zorunlu kıldığını belirt
mektedir. B. Martin, anılan “Transforming the...”

27



likleri, yönelimleri ve toplumsal konumuna ilişkin bilgilerin “çoğunlukla spe
külatif niteliklere dayandığı”nı belirten görüşün'“ , aradan geçen yirmi yıla 
rağrAen hala geçerliliğini sürdürdüğünü söyleyebiliriz.

Gerek profesyonelleşme gerek bürokratikleşme süreçleri açısından 
önemli etkilerde bulunan diğer bir ideoloji, ‘işletmecilik’tir (manageruı- 
lisın).'2' İşletmecilik, en genel biçimiyle işletme yönetimi ilkelerinin ve değer
lerinin egemen olacağı bir yapıyı ve işleyiş düzenini ifade etmektedir. Bu ide
olojinin profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerine etkisini iki biçimde 
görmekteyiz. İlki, mesleklerin yapı, işleyiş ve dayandığı profesyonalizm ide
olojisinde yarattığı değişikliklerin ve diğeri, devlette ve kamu yönetiminde 
neden olduğu dönüşümün bir sonucu olarak gerçekleşmiştir.

İşletmecilik ideolojisinin uygulamaya egemen olduğu 1980’lerden son
ra, ilk olarak bir güç tekeli olan mesleklerin önemli eleştirilerle karşılaştığını 
görmekteyiz. Bu eleştiriler, büyük ölçüde profesyonelleşme sürecinin ilkeleri 
olarak karşımıza çıkan tekelci yapı, reklam yasağı, hizmetin karşılığının doğ
rudan birliklerce belirlenmesi gibi rekabeti engelleyen düzenlemelerin varlı
ğına odaklanmıştır. Bu dönemde profesyonalizmin pazar karşıtı bu özellikle
ri üzerindeki tartışmalar yoğunlaşmış, profesyonalizm ideolojisinin, daha ün
ce tartışma konusu bile yapılamayan bazı ilke ve değerlerinin yerini ‘işletme
cilik’ ideolojisinin ilke ve değerleri almaya başlamıştır. Böylece meslekler, 
kamu yararı, toplum yararı, hizmet ideali, reklam yasağı vb. profesyonalizm 
ilkeleri yerine kar-maliyet-fayda çözümlemelerinin, meslek üyeleri arasında 
rekabetin esas olduğu bir anlayışla kendilerini, kar, maliyet, müşteri gibi eko
nomik yönelimli kavramlarla yeniden tanımlamak durumunda kalmışlardır.'“ 
Çok uluslu ya da ulus ötesi şirketlerin doğması, yeni pazarların oluşması, re
kabetçi piyasa düzeneği, ticari yaşamın var olan kalıplarını değiştirmiştir. Bu 
yeni koşullarda meslekler hem var olan kalıplarını değiştirmek durumunda 
kalmışlar, hem de kendi ideolojileri ve geleneksel egemenlik anlayışları ile 
uyuşmayan yeni alanlarda hizmet sunmaya, örgütlenmeye başlamışlardır.

120 Ö. Bozkıırt, anılan Memurlar..., s. 7.
121 W. Parsoııs’ın karar vermede güç yapıları olarak sıraladığı diğer ideolojiler gibi işletmeci

lik ideolojisi de bir güç yapısı olarak değerlendirilebilir.
122 J. R. Greenwood - R. Lachman, “Change as an Underlying Theme in Professional Service 

Organizations: An Introduction,” Organization Studies (V. 17, No. 4 , 1996), s. 567; Step
hen Ackroyd, "Organizations Contra Organizations: Professions and Organizational Chan
ge in the United Kingdom,” Organization Studies (V. 17, No. 4, 1996), s. 615.
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İşletmecilik ideolojisinin meslekler üzerindeki diğer bir etkisi, bu ideolo
jinin bürokratikleşme sürecinde egemen olmasıyla gerçekleşmiştir. Meslek
ler, örgütlerde ve özellikle de devlet bürokrasisi içinde yer almaya başlamala
rı ile önemli ölçüde bürokratikleşmişlerdir. Devlet, eskiden olduğu gibi günü
müzde de profesyonellerin en büyük işverenidir; bu işlendirme biçimi bazı 
meslekler açısından neredeyse bir zorunluluktur. Bu açıdan mesleklerin bü
rokratikleşmesi gibi, devletin ve kamu yönetiminin yapı ve işleyişine egemen 
olan ilke ve değerlerde yaşanan değişimlerden etkilenmesi de kaçınılmazdır.

İşletmecilik ideolojisinin kamu yönetiminde egemen olması temel bir 
anlayış değişikliğini getirmiştir. Kamunun kaynaklan minimum seviyeye in
dirilmeli ve bu kıt kaynakların etkili ve verimli bir biçimde yönetilmesi için 
işletmecilik anlayışı yerleştirilmelidir.123 Diğer bir deyişle kamu yönetimi, 
“özel sektörlermiş bürokrasi”ye dönüştürülmelidir.12'1 Bu ancak piyasa ekono
misinin işlerlik kazanması ile mümkün olabilir. 1980’lerden sonra yaşanan 
yeni sağ, liberal devrim ya da ‘büyük dönüşüm,’ işletmeciliğin devlete ve ka
mu yönetimine egemen olmasını sağlamıştır. İngiltere ve ABD’de başlayan, 
daha sonra bütün dünyada yaygınlaşan ve Avrupa Birliği’nin resmi politikası 
haline gelen yeni sağ politikaların dayanakları; geleneksel kamu hizmetinin 
terk edilmesi ve yerine ‘evrensel hizmet’ anlayışının yerleştirilmesi, dev bo
yutlardaki hantal devletin küçültülmesi, devletin hiçbir şekilde hizmetin üre
ticisi ya da ‘işletici’si olmaması, buna karşılık, rekabetçi piyasa düzeneğinin 
işlerliğini sağlayacak önlemleri alması yönündeki düşüncelerdir.125 Devlet, 
özel sektörce sunulacak hizmetler için, fon sağlayan, borç veren, bu hizmet
lere yönelik rekabetçi piyasa ortamını oluşturmak için ‘düzenlemeler’ yapan 
bir kurum olmalıdır.126 Bu kurum, hizmetlerin sunulmasında diğer aktörler gi
bi ‘sözleşmeci’dir. Yeni sağ politikaların uygulamaya geçirilmesinde devletin 
ve kamu yönetiminin küçültülmesine yönelik olarak özelleştirme ve ‘düzen
leme dışı bırakma’ (de-regıılation), özel sektörün desteklenmesi, personelin 
azaltılması, verimlilik-başarım değerlendirmelerinin yapılması, yönetsel et
kinliklerin ticarileştirilmesi gibi birkaç temel aracın kullanıldığını görmekte-

123 Şinasi Aksoy, “Yeni Sağ, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim: Eleştirel Bir Yaklaşım,” Çağ
daş Yerel Yönelimler (C. 7, S. 1, 1998), s. 11.

124 B. A. Güler, anılan Yeni Sağ ve..., s. 4.
125 T O B B ./U th/k j Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'de Yönetimin Yeniden Yapılanma

sı (Ankara: TOBB, 2000), s. 3-4,108-109.
126 S. Synnerström, anılan “ Professionalism in...”
127 Ali Farazmand, ‘Introduction,’ Ali Farazmand (ed.) Modern Systems o f  Government: Exp

loring the Role o f  Bureaucrats and Politicians (California: Sage, 1997), s. xiv-xvi.
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1980 ve 1990’larda devletin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzel
tim çalışmaları, devletin ekonomideki rolünü yeniden tanımlamak, hizmetle
rin sunumunda belirli standartlar getirmek, buna yönelik olarak hizmetten ya
rarlananların ‘yurttaş’ değil, ‘müşteri’ olduğu anlayışını yerleştirmek, toplam 
kalite yönetiminin yönetimin her düzeyinde gerekli olan bir anlayış olarak be
nimsenmesini sağlamak, yönetimde hukuka uygunluktan daha çok “sonuç yö
nelimli” başarıma dayalı yönetim ya da hukuksal ussallık yerine işletmeci us
sallığın geçerli olduğu bir anlayışı yerleştirmek gibi amaçlar taşımaktadır.128 
Bu amaca yönelik olarak “rekabete dayalı, müşterilerin tercih özgürlüklerinin 
olduğu, şeffaf ve inisiyatifi olan bir bürokrasi” oluşturma çabalarına 
girişilmiştir.129

1980 sonrasında işletmecilik, yeni sağ ya da yeni muhafazakarlık olarak 
adlandırılan ideolojileri savunan siyasal partilerin iktidara gelmelerinin bir so
nucu olarak, devleti küçültme çabaları başlamıştır. Bununla birlikte, gelişmiş 
ülkeler de dahil, birçok ülkede devletin küçülmediği, GSMH içinde kamunun 
oranının azalmadığı, yine azaltma çabalarına karşın bürokratikleşme oranının 
düşmediği ve dolayısıyla ‘devletsiz olunamayacağı’ görülmüştür.13“ Bu du
rum, yeni sağ taraftarlarını içinde devletin de var olduğu, fakat örgütlenme ve 
işleyiş açısından yeni bir anlayışa dayandırıldığı model arayışlarına götür
müştür. Yeni sağ yaklaşımının, temel anlayışları açısından birçok farklılık 
göstermesine karşın yeni muhafazakarlık ile yakınlaşması bu model arayışla
rının bir sonucudur. Yeni sağ ekonomi politikalarının uygulamada çıkardığı 
sorunlar karşısında bu politikaları uygulamaya koyan hükümetler, siyasal des
teğini yitirmemek için aile, din, komşu, vakıf gibi kurumlan; dini ve milli de
ğerleri öne çıkaran yeni muhafazakarlık ile işbirliği içine girmiştir.131

İşletmecilik ideolojisinin yerleştirilmesinde yukarıda belirttiğimiz devle
tin küçültülmesi, etkili ve verimli hale getirilmesi gibi daha çok ekonomik yö
nü ağır basan yeni sağ politika araçlarının yanında, bununla da doğrudan ilgi

128 Gcncay Şay ian ,“Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşün
celer,” Amme İdaresi Dergisi (C. 33, S. 2 ,2000), s. 1.

129 Yılmaz Üstüner, “Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu," Amme İdaresi 
Dergisi (C. 33, S. 3 ,2000), s. 20.

130 Yeni sağ eğilimin egemen olduğu 1980’lerde de gelişmiş toplumlarda GSMH içinde kamu
nun oranı azalmamıştır. Örneğin 1960-1991 yılları arasında ABD’de % 27 ’de % 36’ya; Bir
leşik K rallık'ta % 32'den % 40’a; Fransa’da % 27’den %47’ye; Almanya’da %32'deıı % 44’c ; 
Japonya’da % 18’den %34’e yükselmiştir. H. Perkin, anılan The Third Revolution..., s. 14.

131 Ş. Aksoy, anılan “Yeni Sağ, Kamu Yönetimi...,” s. 7.
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li olan, fakat devletin ekonomik rolünden çok doğrudan felsefesi ile ilgili bir 
anlayış değişikliğini yansıtacak araçların da kullanıldığını görmekteyiz. Bu 
araçlardan en etkilisi, ‘hükümet etme süreci’ni ifade eden 'governance’ın ye
niden tanımlanmasına dayanan anlayış olmuştur. Yeni bir yaklaşımı temsil 
eden bu anlayışı “yeni yürütüm anlayışı” olarak adlandırabiliriz.132

Yeni yürütüm anlayışı temelde hükümet, özel sektör ve genel bir adlan
dırma ile sivil toplum kuruluşları biçiminde anılan kâr amacı olmayan, hükü
met dışı kuruluşlar, gönüllü örgütler, sendikalar ve meslek örgütleri arasında 
işbirliğine dayanan bağdaşıma bir yönetim modeli öngörmektedir.1,3 Bu an
layışa göre hükümet, artık kamusal yöneltilerin belirlenmesinde ve kararların 
uygulanmasında, hizmetlerin sunumunda baskın/egemen/tek değildir.134 
Devlet ile bireyler arasındaki ya da aktörler arasındaki ilişkinin değişeceğini 
savunan yeni yürütüm anlayışı “bireyin ya da toplumun diğer aktörlerinin 
yaratıcı güçlerine, yapabilirliklerine iyimser bir bakış”a sahiptir. Bu anlayışa 
göre devlet ile birey arasındaki ilişki, korumacılık türünde bir ilişki değildir.135 
Bu anlayışın gerisinde liberal demokrasi ideolojisinin ve küreselleşme taraftarla
rının topluma, devlete ve örgütlenmeye yönelik tezleri yatmaktadır. Bu teze göre;

132 Son dönem yönetim bilimi yazınında yeniden anlamlandırma yoluna gidilen 'governance' 
kavramı, 'katılımcı yönetim ’i ifade edecek biçimde 'yönetişim ’ olarak çevrilmekte ve kul
lanılmaktadır. Oysa bu kavram 'hükümet etm e süreci'ndeki ilişkiler bütününü ifade eden bi
çimde geçtiğimiz yüzyılın başından beri kullanılmaktadır. Son dönemde birçok kamu yöne
timi yazarının da bu kullanım biçimini benimsediğini görmekteyiz. Metinde kullanılan bi
çimiyle Farazmand, hükümet etme sürecinin (governance) ‘yönetim ’ (administration) ve 
‘bürokrasi’ (bureaucracy) olmadan var olamayacağını, iyi ve etkili ‘hükümet etm e’nin ni
telikli bir ‘yönetim’ kadar iyi bir ‘bürokratik yap ı’ gerektirdiğini belirtmektedir. A. Faraz
mand, anılan "Introduction,,” s. x. Diğer örnekler için bkz. Richard T. Green ve diğerleri, 
“Reconstituting a Profession for American Public Administration,” Public Administration 
Review  (V. 53. No. 6 ,1993), s. 521 ; Frank P. Sherwood, “Responding to lhe Decline in Pub
lic Service Professional ism,” Public Administration Review  (V. 57, No. 3 ,1997), s. 215. Ka
mu yönetimi (j>ublic administration) yerine doğrudan governance kavramının kullanılması 
ile ilgili olarak bkz. George H. Frederickson, The Spirit o f  Public Administration (San Fran
cisco: Jossey-Bass Publishers, 1997), Üçüncü Bölüm. Governance yaklaşımı içinde aldığı
mız birçok koııu, yönetim bilimi yazınında post-nıoderııizm, post-modern yönetim /  örgüt 
başlıklarında da İncelenmektedir.

133 Birgül A. Güler, "Nasıl Bir Kamu Yönetimi,” Dünyada ve Türkiye'de Kamu Girişimciliği
nin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri (İstanbul: TM MOB-EM O, 1998), 
s. 742 vd.

134 Naomi Caiden, "Public Service Professionalism for Performance Measurement and Evalu
ation,” http://www.occd.org/puma/sigmaweb/sp_jmges/ethics/CAID ENJITM  (15.12.1998)

135 İlhan Tekeli, Modernité Aşılırken Siyaset (Ankara: İmge Kitabevi. 1999), s. 249.
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"...kadın, çevre ve barış hareketlen gibi etnik, ırk ve kültür eksenli kimlik po 
litikaları gibi, ya  da insan hakları örgütleri gibi 'yeni toplumsal hareketler' ta
rafından yaşama geçirilen sorgulama; liberal demokrasinin kurucu öğeleri 
olan soyut ve evrensel vatandaş kategorisi ve siyasal ekonom ik ve sivil hakla
rın önselliği ilkesi çoğulcu toplum anlayışı ile çelişkili bir konumdadır. Liberal 
demokrasinin temel işleyiş tarzı olan vatandaş kategorisi çoğulcu toplumu 
oluşturan fark lı kimliklerin istemlerine ve kendi yarar kavramlarına yanıt vere
memektedir...vatandaş kategorisinin yeniden kurulması..." için temsil düzenek
leri kadar katılım düzenekleri de oluşturulm alıdır.'*

Yeni yürütüm anlayışı, geleneksel yönetim anlayışının, dolayısıyla da 
‘modern devlet’in ve ‘modern örgüt’ün eleştirisine dayanmaktadır. Bu anla
yışa göre demokrasi, “sınırları sabit bir ulusal toplum bağlamında ve yalnız
ca devlete gönderimle” değil, “global bağlamda düşünülmeli ve global/ulu- 
sal/yerel etkileşim ekseninde tartışılmalıdır. Bu aynı zamanda liberal demok
rasi, mekanın devlet/parti ekseninden sivil topluma doğru yaygınlaştırılması
nı gerekli kılar. Modern örgütün güç merkezli yapılanma biçimi ve merkez
den çevreye doğru işleyiş tarzı kendisini bir sosyal kontrol mekanizması hali
ne getirmektedir. Bu da katılımcı örgüt yaşamını engellemektedir.”137 Buna 
karşılık yeni yürütüm anlayışının yönetim anlayışı şu şekilde tanımlanmak
tadır:138

"önceden belirlenen bir ortak amacı gerçekleştirmek için, tek özneli, merkezi, 
hiyerarşik bir işbölümü içinde araçsal rasyonelliği ön plana alarak, yapan, 
üreten, bunun için kaynakları ve yetkileri kendilerinde toplayan yönetimden, 
önceden belirlenen bir iyiye doğru değil, insan haklarına dayalı performans ö l
çütlerini gerçekleştirerek, çok aklörlii, desanıralize, ağsal ilişkiler içinde, ileti- 
şimsel bir rasyonellik anlayışı içinde kendisi yapmaktan çok toplumdaki aktör
leri yapabilir kılan, yönlendiren, kaynakların yönlendirilmesini kolaylaştıran 
anlayışa dayanmakladır."

Üstüner - Keyman'a göre “hem özel kesim, hem de kamu kesimi örgüt
lenmesinin özellikle yönetsel açıdan tek merkezli ve güç yoğunlaşmalı ola
rak” tanımlanması, katılımcı demokrasinin önündeki en büyiik engeldir. Kla
sik yönetim kuramcılarının “bilimsellik kalkanı arkasında korunmuş ve meş
rulaştırılmış, ‘ussallık’ kıstasına bağlanmış” yönetim anlayışının kendi uz
manlık alanlarını ve ‘uzmanlarını’ yaratacağını, oysa tarihte uzmanlık ile bi
reysel ya da kitlesel katılımın her zaman uzlaşmadığı görülmektedir. Kendi 
söylemini, yöntemini, kültürel yapısını ve dilini geliştirmiş bir yönetim uz
manlığı, sivil toplum denetimine daha çok kapalı hale gelmekte, yönetimde

136 Y. Üstüner - E. F. Keyman, anılan "G loballeşm e, Katılımcı...," s. 34.
137 Aynı yer.
138 İ. Tekeli, anılan Modernite Aşılırken..., s. 248.
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demokratikleşme sürecine “giderek artan seçkinci bir tehdit oluşturmakta
dır.” '39

Yeni yürütüm anlayışında geleneksel devlet anlayışı, muhafazakar-libe- 
ral politikacılarca ve küreselleşme yandaşlarınca, hükümetin toplumdaki ro
lü, bürokrasinin ‘hükümet etme süreci’ içindeki rolü ve ‘bir uzmanlık küme
si olarak bürokrasi’ eleştirilmiştir. Yeni yürütüm anlayışı, bürokrasi ve politi
ka, bürokratlar, politikacılar ve onların atadıkları arasındaki ilişkiyi değiştir
m iştir.'" Bu değişimden özel yönetimde olduğu gibi, kamu yönetiminde çalı
şan ve birçok kamu kurumunda üst düzeyde yönetici olan profesyonellerin de 
karar alma sürecindeki konumunu etkilemiştir.

Yeni yürütüm anlayışında, devlete ve bürokrasiye olan güvenin azaldığı 
bir dönemde, ‘hantal’, demokratik olmayan, yetkeci devletin yerine küçülen, 
uzmanlaşan devletin ifadesi olarak profesyonelleşen devlet çözüm olarak su
nulmuştur.'4' Bu tercih ile yeni yiirütüm anlayışı bir taraftan uzmanlığı teşvik 
ederken, diğer taraftan uzmanlık karşıtı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Hem kamusal hem de özel örgütlerin örgütlenmesini, işleyişini ve perso
nel bileşimini önemli düzeylerde etkileyen profesyonelleşme ve bürokratik
leşme süreçlerini ele aldığımız bu çalışma iki bölümde tasarlanmıştır.

Birinci bölüm, profesyonel uğraşların ve profesyonelleşme olgusunun 
incelenmesine ayrılmıştır. Bu olgunun incelenmesine öncelikle kavramsal 
farklılığı gidermeye yönelik açıklamalarla başlanmıştır. Profesyonelleşme ku
ramlarında, temel iki yaklaşım olarak yapısalcı-işlevselci yaklaşım ve Marxist 
yaklaşım ele alınmıştır. Profesyonelleşme sürecini son dönemde ele alan ye
ni sağ ve yeni sol yaklaşımlara diğer kuramsal yaklaşımlar başlığında yer ve
rilmiştir. Daha sonraki bölümlerde, meslekler toplumbiliminde inceleme ala
nının değişimi; profesyonelleşme süreci; mesleklerin sınıflandırılması; pro
fesyonelleşme sürecinin aktörleri olarak meslek birlikleri, üniversite, profes
yonel hizmet alıcıları ve devlet; profesyonel davranış öncülleri olarak.yüksek 
derecede sistematik meslek bilgisi, mesleki toplumsallaşnv., profesyonel ide
oloji, etik kodlar ve özyönetim incelenmiştir.

Meslekler yazınında önemli ölçüde Anglo-Saxon egemenliğini görmek
teyiz. Bunun nedenlerinden biri mesleklerin toplumbilimde, sınıf, aile, yerel 
topluluklar, seçkinler gibi diğer çözümleme kategorilerine göre ‘marjinal’ bir

139 Y. Üstüncr - E. F. Keyman, anılan “Globalleşme, Katılımcı...,” -s. 43.
140 A. Farazmand, anılan 'Introduction,’ s. xı.
141 Beverly A. Ciglcr, “Public Administration and the Paradox o f  Professionalization," Public 

Administration Review  (V. 50, No. 6 ,1990), s . 640.
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konumda kalmış olmasıdır. Anglo-Saxon egemenliğinin diğer bir nedeni, top
lumbilimin iki büyük düşünürü Marx ve Weber’in çalışmalarında mesleklere 
belirleyici bir etmen olarak yer vermemiş olmaları ve bu nedenle, bu düşünür
lerin düşünceleri temelinde yükselen Kıta Avrupası toplumbiliminin, meslek
ler konusu üzerine uzun bir süre eğilmemiş olmasıdır. Meslekler, ülkemizde 
de uzun bir süre ilgi alanı olmaktan uzak kalmıştır. Meslekler ile ilgili yapı
lan çalışmalar, tek bir mesleğin çözümlemesi biçiminde olmuş, meslekler top
lumsal iktidar öznesi ya da kamusal politikaların belirlenmesinde etkili bir ku
rumlaşma olarak incelenmemiştir. Kuramların ve değerlendirmelerin Anglo- 
Saxon kökenli olması ülkemizde yapılmış çalışmaların da bu sınırlılık içinde 
kalmasına neden olmuştur. Bu çalışmada da meslekler ile ilgili olarak yakla
şımların, örneklerin, referansların Anglo-Saxon etkisinde olması, meslekler 
toplumbiliminin gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki konumunun bir sonucudur.

Bu çalışmanın “Kamu Yönetimi ve Profesyonelleşme Süreci” adını taşı
yan ikinci bölümünde, profesyonel ilkelerin ve profesyonelleşme sürecinin 
yönetime ve özellikle de kamu yönetimine etkisi incelenmiştir. Bu inceleme 
için öncelikle, ‘yönetim’ kavramına değinilmiştir. Yönetim, yönetimin özünü 
oluşturan işbölümü, sıradüzen, ve yetke değişkenleri açısından, bu değişken
lerin her birinin geçirdiği evrimi de içeren bir biçimde ele alınmıştır. “Farklı 
Örgütlenme Modelleri ve Profesyonellerin Konumu” başlığında, bürokrasiye 
yönelik özet bir bilgi sonrasında M intzberg’in sınıflandırmasından yola çı
kılarak ‘Makine Bürokrasisi’, ‘Profesyonel Bürokrasi’ ve ‘Adhokrasi’ model
lerine ve bu modeller içinde profesyonellerin konumuna yer verilmiştir. Bu 
bölümün diğer başlıklarında karşılıklı ilişki içindeki bürokratikleşme ve pro
fesyonelleşme süreçlerine meslekler ve örgütler açısından ayrı ayrı yer veril
miş, mesleki bağl11ık-örgütsel bağlılık konulan ele alınmıştır.

Bu başlık altında profesyonelleşme ile birlikte yönetim alanında yapılan 
bazı sorgulamalara cevap aramaya çalışılmıştır. Profesyonelleşme ile birlikte 
yönetimin özünü oluşturan işbölümü, sıradüzen ve yetke yapısında ne gibi de
ğişimler yaşanacaktır? Profesyonelleşme ile birlikte örgütsel bağlılıkta ne gi
bi bir değişim yaşanacak? Örgütsel insan; profesyonel insan ve şirket insanı 
ikileminde nasıl tanımlanacak? Modern devletin örgütlenme modeli olan bü
rokrasinin sorunları, profesyonelleşme ile çözülebilecek midir? Gerek kamu
sal gerek özel örgütlerde yaşanan profesyonelleşme başlamadan bitecek bir 
süreç mi, yoksa profesyonel bürokrasi, gerçekten sorunlara çözüm olabilecek 
bir model önerisi midir? Bürokratikleşme ile profesyonelleşmenin ters orantı
lı olduğu ileri sürülmekte ise de, uygulamada bu iki olgu nasıl bir arada bulu
nabilmektedir? Profesyonelleşme düzeyinin en yüksek olduğu profesyonel ör
gütler ve adhokratik örgütler sahip olduğu esnekliği yitirerek, bürokrasinin
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akıbetine mi uğrayacak; yoksa bürokrasinin ve adhokrasinin olumlu yönle
rinden oluşan, bir karma model, bir büro - adhokrasi modeli oluşturulabilecek 
midir? Profesyonel bürokrasi ya da adhokrasi gibi farklı örgüt yapıları ile il
gili kuramsal düzeydeki tartışmalar, geleneksel bürokratik özelliklere sahip 
Türk kamu bürokrasisinin sorunlarına uygun bir çözüm olabilecek midir?

Profesyonelleşme olgusu toplumbilim açısından olduğu gibi yönetim 
alanında da yeni bir konu değildir. Profesyonelleşme 1950’lerin ortalarından 
itibaren bürokratikleşme ile olan ilişkisi bakımından örgütsel yazında yoğun 
biçimde yer almıştır. Özellikle Administrative Sciences Review, Administrative 
Sciences Quarterly, American Journal o f  Sociology dergilerindeki yazılar bu 
yazına öncülük etmiştir. 1960’larda ‘örgütlerin profesyonelleşmesi’ ya da 
‘profesyonel bürokrasi’ konularına yönelik ilgi daha çok örgütlenmenin yapı
sal boyutları ve toplumsal çözümlemesi üzerine yoğunlaşmış iken, 1990’lar- 
da işletme çalışanlarının güdülenmesinde kullanılan ve daha önceki inceleme 
nesnesini yitirmeye başlamış, ‘moda’ terim haline gelmiştir. Fakat profesyo
nelleşmenin kamu yönetimi açısından çok sınırlı olarak ele alındığını ve ge
nellikle de ABD yönetim bilimi yazınında öne çıktığını görmekteyiz.

İkinci bölümün “Kamu Yönetimi, Kamu Yöneticiliği ve Profesyonelleş
me” adını taşıyan ikinci ana başlığında öncelikle kamu yönetiminde meslek
lerin giderek daha fazla yer alan yer almasını ifade cdeıı kamu yönetiminin 
profesyonelleşmesi süreci incelenmiştir.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi farklı ülke yazınlarında farklı de
ğerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin gerisinde kamu yönetiminde yaşanan 
sorunların niteliği öne çıkmaktadır. Kamu yönetiminde profesyonelleşme; si
yasallaşmanın sorun olduğu yerde yansız, tarafsız yönetimi; yönetsel yozlaş
manın olduğu yerde dürüst, saydam yönetimi; devletin küçültülmesi politika
larının yerleştirilmesi çalışmalarının olduğu yerde etkili ve verimli bir yöne
tim biçimi olarak özerk, küçük, uzman bir kamu yönetimini ifade etmek üze
re kullanılmıştır.

“Kamu Yönetiminde Profesyonelleşme” başlığında, mesleklerin kamu 
yönetimindeki konumuna, kamusal yönelti belirleme sürecindeki rolleri ve bu 
süreçte hangi biçimlerde yer aldıklarına, mesleklerin kamu yönetiminde yer 
almasıyla kamu yönetiminin örgütlenmesinde ve işleyişinde yaşanan değişim
lere ve son olarak da kamu yönetiminin profesyonelleşmesinin yönetim bili
mi yazınında nasıl değerlendirildiğine yer verdik.

“Kamu Yöneticiliği Mesleği” başlığında, bir meslek olarak kamu yöne
ticiliği, sadece profesyonel davranış öncülleri açısından değil, çok daha geniş
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bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşme süre
cinin, modern bürokrasinin oluşumuyla birlikte hızlandığını görmekteyiz. Bü
rokrasinin kurumsallaşmasının ve bu süreç içinde yöneticilik uğraşının pro
fesyonelleşmesinin nasıl bir gelişme çizgisi izlediğini farklı ülkelerin yönetim 
tarihlerinden örneklerle ele aldıktan sonra farklı siyasal ve yönetsel gelenek
lerin sonucu olarak oluşan farklı güçteki ve yapıdaki bürokrasi tiplerine yer 
verdik. Bürokrasi biçimi, kamu yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecini 
doğrudan belirleyen öncüllerden biridir. Bu açıdan bürokrasi -  siyaset ilişki
sini incelemek önem kazanmaktadır. Bu ilişkiyi kamu yöneticiliği mesleği 
açısından bakan -  bürokrat ilişkisi ve üst düzey kamu yöneticiliği başlıkları 
altında ele aldık. Kamusal yönelti belirleme sürecinde farklı aktörlerle karşı
laşılmaktadır. “Kamu Yönetiminde Karar Verme Aktörleri” başlığında Pri- 
ce’in sınıflandırmasından yararlanarak bu aktörler politikacı, yönetici, profes
yonel ve bilim adamı olarak ele alınmıştır. Sahip oldukları bilginin niteliği ve 
gücün yapısına göre yapılan bu ayrım bize bu aktörler arasında bir karşılaştır
ma yapma ve bir kamu yöneticisi profili ortaya çıkarma olanağını sağlamak
tadır.

Bu bölümdeki “Profesyonel Davranış Öncülleri ve Kamu Yöneticiliği 
Mesleği” adlı başlıkta Birinci Bölüm’de ayrıntılı biçimde yer verdiğimiz mes
lek bilgisi ve mesleki eğitim, özyönetim ve mesleki birlik, mesleki toplumsal
laşma ve profesyonel etik gibi profesyonel davranış öncülleri açısından kamu 
yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecini inceledik. Bu bölümde son olarak 
da kamu yöneticiliği mesleğini yönetim bilimi yazınında nasıl değerlendiril
diğine yer verdik.

Bu çalışmanın “Kamu Yöneticiliği Mesleği” adını taşıyan bölümünde 
kamu yönetimi yazınında geçtiğimiz yüzyılın başından beri tartışılan genel 
yönetici (generalist) -  uzman yönetici tercihi konusu ele alınmıştır. Bu terci
he yönelik tartışmalar birçok soruya yönelik cevap arayışlarını da beraberin
de getirmiştir. Kamu yönetimi eğitimden ulaşıma, sağlıktan turizme, içinde 
birbirinden çok farklı hizmet alanlarının var olduğu bir işlev alanıdır; bu ka
dar dağınık bir işlev alanının her birinde görev yapabilecek genel yönetici ye
tiştirmek mümkün müdür? İşlevlerin genişlemesi ve karmaşıklaşması, gerek 
özel yönetimde gerek kamu yönetiminde yönetim işlevini ayrı bir uzmanlık 
alanı haline getirmiştir. Her kamu kurumunun kendi uzman kadrosu olduğu 
gibi kendi yöneticisi mi olacak; yoksa belirli bir düzeyden sonraki yöneticilik 
işlevleri özel yöneticilik eğitimi ve formasyonu almış profesyonel kamu yö
neticileri tarafından mı yürütülecektir? Kamu yöneticililiği meslek olmalı mı
dır? Meslek olursa bunun ne gibi sonuçları olabilir? Çalışmanın bu son 
bölümünde de tüm bu sorulara cevap aramaya çalışılmıştır.
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M  
PROFESYONEL UĞRAŞLAR ve PROFESYONELLEŞME

‘Meslek’ kavramı üzerinde kuramsal açıdan bir oydaşma göremiyoruz. 
Bunun en temel nedeni, farklı anlamlara sahip ‘meslek’, ‘uğraş’ ve ‘iş’ söz
cüklerinin gerek kuramsal olarak gerek farklı dillerdeki karşılıkları açısından 
birbirlerinin yerine kullanılmasıdır. Meslekler yazınının dayandığı Anglo- 
Amerikan toplumbiliminde türlü kullanım biçimlerinin yaygın olmasından 
kaynaklanan bu sorunun, önceleri uğraş ile eş anlamlı kullanılan meslek kav
ramının, uğraştan farklı olan özelliklerinin öne çıkarılarak tanımlanmasıyla 
bir ölçüde giderildiği söylenebilir.142

Batı dillerindeki ‘profession ' , ‘vocation' ya da 'occupation' kavramları 
Türkçe’de ‘meslek’ kavramı ile karşılanmaktadır. Uğraş kavramı da meslek 
kavramının öz Türkçe’si olarak kullanılmaktadır.145 Bu nedenle bu iki kavra
mın yaygın biçimde birbirlerinin yerine kullanıldığını görmekteyiz.

‘Occupation 'ın karşılığı olarak uğraş kavramı, hem vida sıkmak gibi bil
gi ve beceriye dayanmayan, hem de marangozluk ya da kütüphanecilik gibi 
özel bilgi ve beceri gerektiren işleri kapsayan genel bir kavramdır. Buna kar
şılık ‘profession’ karşılığı meslek kavramı, avukatlık ya da hekimlik gibi özel 
bilgi ve beceri gerektiren, aynı zamanda sürekli, örgütlü, bilinçli bir işi ifade 
etmektedir.144 Büyük ölçüde bilgi ve beceriye dayanma üzerine temellenen bu 
tanımlamaların dışında da ayrımlaştırma yapılabilir. Örneğin, Salz’ın tanı
mında,145 meslek ile uğraş ayrımlaşmasının çok daha belirgin olduğunu söyle
yebiliriz. Salz, meslekten özellikle ayırdığı 'uğraş'ı, teknolojik açıdan, özel el 
ya da akıl işi; ekonomik açıdan, yaşamını sürdürmek için elde edilen geliri 
sağlayan iş; toplumsal açıdan da saygınlık kazandıran iş olarak tanımlamak
tadır. Salz’ın bu tanımı, ilk bakışta, mesleğin de sahip olduğu özellikleri vur
gulamaktadır. Fakat, meslek kavramının 'uğraş’ı içeren bir nitelikte olduğu 
göz önünde bulundurulmalıdır. Salz'ın, ‘uğraş’ı ‘açık pazarda girişimci ya da

142 Bernard Barber, "Some Problems in the Sociology o f the Professions," Deadalus (Special 
Issue on The Professions) (V. 92, 1963), s. 671.

143 Bu tür bir kullanım biçimini Ozankaya ve Hançerlioğlu'nda görmekteyiz. Özer Ozankaya, 
Temci Toplumbilim Terimleri Sozlüğii (İstanbul: Cenı Yayınevi, 1995), s. 145; Orhan Han- 
çerlioğlu, anılan Ekonomi Sözlüğü, s. 438.

144 İş, uğraş ve meslek kavramları arasındaki ayrım günlük dilde de yerleşmiştir. Örneğin, 
'm esleğiniz nedir?' sorusuna verilen, ‘bir işim var ama meslek sahibi olamadım’ ya da 
‘mesleğim hekimlik ama protez pazarlaması işi ile uğraşıyorum’ yanıtları bu ayrımı göster
mektedir.

145 Arthur Salz, “Occupation," Encyclopaedia o f  the Social Sciences (V. I I ,  1935), s. 424. 
Salz’ın bu makalesinde, uğraşların, zanaatçıların, ücretli işçilerin toplumsal işbölümü için
de geçirdiği tarihsel evrim ayrıntılı biçimde işlenmektedir.
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işletmecinin yaşamını sürdürmek üzere yaptığı alım-satJma yönelik eylemler 
bütünü’ biçiminde tanımlaması, uğraşın, işlevi gereği meslekten farklı oldu
ğunu daha iyi açıklamaktadır.116 Meslek, uğraş ve iş kavramlarını birbirinden 
ayıran özellikler Çizelge l ’de gösterilmektedir.

Çizelge 1: Meslek, Uğraş ve İş Kavramlarının Özellikleri*
Ö Z E L L İK M E S L E K U Ğ R A Ş İŞ

Bilgi ve B e ce rin in  
D oğası

B ilgi v e  b eceri 'esoteric"" 
n itelik te , d ışandan  

ulaşılm ası güç, 
iyi korunuyor.

Bilgi ve beceri 
'eso teric ', 

fakat d ışarıdan  kolayca 
u laşılab iliyor.

T em el b ilg i ve beceri 
uğraşın d ışındakilcrce 

tu tu luyor

E tk in lik  T ü rü B üyük ö lçüde 
analiz gerektiren  ve zihinsel

B üyük ö lçüde 
ana liz  gerektiren  ve zihinsel, 

fakat kol gücüne yönelik  
e tk in lik le rd e  m evcut

B üyük ö lçüde 
kol gücüne dayalı

B içim sel E ğ itin i U zm anlaşm ış lisans 
ya da 

lisans üstü eğitim

B azılarında üniversite  m ezunu 
o lm ak  zo ru n lu , bazılarında 
uğraş b irliklerinden  alınan 

derece ler yeterli

B içim sel eğitim  
zorunlu luğu yok

B içim sel U ğ ra ş  
Ö rg ü tle r i

M eslek  b irliği zorunlu 
(lisans, belgelem e)

B azıları b irliğe sahip, 
zorunlu değil

Sendikalar yaygın am a 
bütün işleri kapsam ıyor

H iz m e t İçi E ğ itim Biçim sel eğitim e göre 
ikincil konum da

T em el eğitim  b içim i N iteliğ i gereği zorunlu

Biçim sel S e rtif ik a Zorunlu B azılarında zorunlu Zorun luluk  yok

G iriş in  D en etim i Y üksek, 
sınırlı say ıda kabul var.

D üşük, 
kısm en sayı sın ırlam ası var.

D üşük, 
sayı sın ırlam ası yok

S e n d ik a la şm a  O ra n ı Düşük O rta Yüksek

‘ K aynak: S . R . B arley , “T echnicians in the W orkplace: E thnographic E v idence for B ringing W ork  into O rganization 
S tud ies," Administrative Science Quarterly (V . 4 1 ,1 9 9 6 ) , s. 413 .

146 Üstteki kaynak, s. 424 vd. Meslek ile uğraş arasındaki diğer bir ayrımı Saymen yapmıştır. 
Saymen, ‘teknik birtakım bilgilere dayanarak bir işi yapabilme ehliyeti’ olarak tanımladığı 
‘sanat’ın kişinin sahip olduğu becerileri ifade ettiğini ve daha çok teknik bir anlam taşıdığı
nı bu açıdan 'm eslek'ten daha dar bir kavramı ifade ettiğini, bu iki kavram arasında iş hu
kuku açısından yaptığı ayrımda da ‘m eslek’in bir iş kolu, ‘sanat’uı ise bir iş kolu ile ilgili 
işler olduğunu belirtmektedir. Ferit H . Saymen, Türk İş Hukuku (İstanbul: İsmail Aygün 
Matbaası, 1954), s. 142.

147 "Alışılmadık, gizli, mistik, sadece belli bir küme tarafından bilinen.” Longman Dictionary 
o f  Contemporary English (England: Longman, 1990), s. 344. Hekimlerin, sıradan insanlar 
tarafından anlaşılamayan meslek dillerini buna örnek gösterebiliriz.
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Mesleğin, uğraş kavramının tanımındaki kimi öğeleri içermesi doğaldır. 
Çünkü, uğraş, sahip olduğu kimi özellikleri koruyarak, bunun üzerine elde et
tiği başka özellikler ile meslek olabilmektedir. Bu tür bir tanımlamaya göre, 
sırasıyla iş, uğraş ve meslek, profesyonelleşme sürecinde birer gelişme aşa
masına karşılık gelmektedir. Bu tür bir tanımlamayı birçok yazar benimse
miştir. Goode’un, “profesyonel uğraş”148 (professional occupation), Macdo- 
nald’ın, “meslek olma yolundaki uğraş,” '49 “meslek, gelişmiş, karmaşık, özel 
bir tür bilgiye dayanan uğraştır,”150 “meslek, bilgiye dayanan uğraştır”151 ya da 
Freidson’un “meslek, başarılı olmuş uğraştır”152 biçimindeki kullanımları bu
na örnek gösterilebilir.155

Meslek kavramı üzerinde oydaşmaya varılmamış olmasının temel nede
ni, Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası meslekler toplumbilimindeki yaklaşım 
farklılığıdır. Anglo-Amerikan yaklaşımda meslek, sadece özel bir uğraş türü 
olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamıyla meslek kavramı, Kıta Avrupası’nda 
20. yy’ın ortalarına değin kabul görmemiştir.154 Kıta Avrupası’nda meslek ye
rine, bilgi ve beceriye dayalı çalışmayı ifade eden ‘uzmanlık’ ya da ‘entelek
tüel iş’ kavramları kullanılmıştır. İki yaklaşım arasındaki bu farklılığın temel

148 W illiam J. Goode. "Encroachment, Charlatanism, and tlıc Emergening Profession: Psycho
logy, Sociology, and Medicine,” American Sociological Review  (V. 25, 1960), s. 902.

149 Keith Macdonald, anılan The Sociology o f  the Professions, s. 36.
150 Üstteki kaynak, s. 1.
151 Üstteki kaynak, s. 160.
152 E. Freidson, Professional Powers (London: The University o f  Chicago Press, Ltd., 1986), 

s. 34.
153 Metin içinde ‘professional occupation' karşılığı olarak kullanacağımız 'profesyonel uğraş’ 

deyimi, profesyonelleşme sürecini geçirmiş uğraşa yönelik vurgu amacını taşımaktadır. 
Vollmer-M ills, 'profession' kavramını, uğraşsa] örgütlenmenin soyut bir modelini ifade et
mediği sürece kullanmadıklarını belirtmektedir. Howard M. Vollmer - Donald L. Mills 
(cds.), “Editor’s Introduction,” Professionalization (New Jersey: Prentice-Hall, 1966), s. 
vn; Diğer bir kavram, 'vocation', genellikle 'profession' ile eş anlamlı kullanılmaktadır. 
'Vocation' kavramı da 'occupation' kavramı gibi 'profession' kavramını tamlayan bir bi
çimde kullanılmaktadır. Örneğin, Vollmer ve M ills, mesleği, “bilgi ve bilimin kuramsal ya
pısı üzerine kurulmuş 'vocation '’, "  Carr-Saunders, “uğraş alanındaki uygulamalarda bilim 
ya da yeterli teknik temele dayanan bilgiyi kullanan 'vocation' ” olarak tanımlamaktadır. 
Carr A. M. Saunders - P. A. W ilson, “Professions,” Encyclopaedia o f  the Social Sciences 
(V. 12,1935), s. 476; H. M. Vollmer -  D. L. Mills (cds.), anılan “Editor’s Introduction," s.
V II.

154 Latin kökenli dillerin kullanıldığı birçok Kıta Avrupası ülkesinde o dönemde meslek kavra
mı, çok uzun dönemdir var olmasına karşın, özel değil herhangi bir uğraşı ifade için etmek
kullanılıyordu.
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nedeni, Kıta Avrupası’nda tanımın, güç ya da toplumsal ilişki gibi çok yönlü 
ilişkileri olan daha farklı kavramlar ile birlikte değerlendirilmesine yönelik 
tercihtir. Fakat, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra eğitim, sağlık gibi ka
mu hizmetlerinin alanının genişlemesi, toplumsal eğitim düzeyinin belirgin 
biçimde yükselmesi, uzmanlık eğitimi alan ‘orta sınıf’ın kendisini, sadece 
ekonomik temele dayalı sınıfsal konumu ile değil, diğer bir toplumsal değiş
ken olan statüye dayalı meslek ile tanımlamaya başlaması sonucunu doğur
muştur. Bu gelişme ile geleneksel sınıf temelindeki kimliklerinden uzaklaşan 
orta sınıfın, hem entelektüel özelliklerini hem de uzmanlıklarını ifade eden 
yeni kimlik arayışı sonucunda Anglo-Saxon kökenli meslek kavramı kabul 
görmeye başlamıştır.155 Meslek kavramı, köken itibariyle yakın anlamlara ge
len entelijensiya,156 entelektüel, teknisyen ve uzman gibi diğer bazı yeni kav
ramlardan farklı olarak bir kümesi, bütünü, ortak gücü, disiplini diğer bir de
yişle örgütlülüğü ifade etmektedir.

Meslek kavramı, Latin kökenli Avrupa dillerinde uzun bir geçmişe sa
hiptir. Kavramın ilk biçimsel kullanımını 1541 yılında yayımlanan Oxford İn
gilizce Sözlüğü’ııde, yaygın kullanımını da özellikle 16. yy’dan sonra İngilte
re’deki ruhban okullarında görmekteyiz.157 Önceleri dinsel ve ahlaki öğeler 
içeren, ‘dinsel düzen adına yemin etm ek’ anlamına gelen meslek kavramı,158

155 Eliot Frcidson, "W hy Art Cannot Be a Profession,” http://ilsa.ucsf.edu/~eliolf/ 
\Vhy_Art_Cannot_be_a_ProfesJıtml

156 G ouldner.yeni sınıf içinde, biri ‘ilgi alanı daha çok teknik bilimler olan entelijensiya’ ve di
ğeri, ‘eleştirel, özgürleştirici, yorumlayıcı bir bakış açısıyla ilgi alanı toplumbilimleri olan 
entelektüel’ olarak iki seçkin kümenin varlığından söz ediyor. A. W. Gouldner, anılan Tlıc 
Future of..., s. 48.

157 C. A. M. Saunders - P. A. W ilson, anılan “ Professions,” s. 476; E. Frcidson, anılan Profes
sional Powers, s. 21.

158 İngilizce’deki ‘m eslek’ karşılığı kullanılan, seslenmek, çağırmak anlamına gelen 'calling' 
kavramı, dinsel bir içerikle, 'Tanrı tarafından verilen ödev' diğer bir deyişle kişinin tanrı ta
rafından yapmaya çağrıldığı iş anlamını ifade etmektedir. W eber, 'yaşam ın am acı’nı ifade 
eden meslek kavramının Katolik halkların aksine, Protestan halkların tümünde var olduğu
nu ve bunun nedeni olarak da Incil’in Protestan yorumunu göstermektedir. W eber, ‘dünye
vi mesleklerde ödevin yerine getirilmesinin, ahlâki eylemin en yüksek içeriğini’ oluşturma
sının Düzeltim sonrası gelişen bir anlayışın ürünü olduğunu, diğer bir deyişle daha önceki 
ahlâk anlayışında var olan ‘tüm uğraşların dinselleştirilmesi’ yerine, 'dünyevi ödevleri ye
rine getirmenin tanrıyı hoşnut kılan tek yaşama biçimi olduğu’ yaklaşımının tamamıyla Pro
testan ahlâkının bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Max Weber, Protestan Ahlâkı ve Ka
pitalizmin Ruhu (Çev. Zeynep Gürata) (Ankara: Ayraç Yayınevi, 1997), s. 69-71.
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16 yy’dan sonra Batı Avrupa’daki düzeltimlerin bir sonucu olarak ‘dünyevi’ 
bir içerik kazanmış, ancak ahlaki yaklaşımla değerlendirilmeye devam edil
miştir.159 Fakat yine de, uzun bir süre dine yönelik geleneksel bağı koparıla- 
mamış, ancak 17. yy’dan sonra dinsel anlamını yitirerek, ‘yeteri kadar beceri 
sahibi olma’ (profess) nedeniyle bir kümeye üyelik anlamını kazanmış'“  ve 
bu anlamıyla, günümüze değin kullanılmıştır.

Meslek kavramı ‘emeğin geleneksel örgütlenmesi,’161 ‘kurumsallaşmış 
uygulamalar dizisi,’1“ ‘sürekli, kurumsallaşmış ve uzmanlık konusu olan et
kinlik biçimi”“  gibi yapısal özelliklere vurgu yapılarak da tanımlanmıştır. 
Kavramın içeriğini açıklayıcı nitelikteki diğer bazı tanımlar; gelişmiş, karma
şık, özel bir bilgiye dayanması; kendi çalışma alanında yetki ve özerkliğin bu
lunması; diğer örgütlenmelere göre biçimsel sıradüzenin görece sınırlılığı; 
toplumsal işbölümü içinde, bireylerin sürekli geçim kaynağını oluşturması; 
'sınırlanmış örgütsel topluluk' olması gibi özellikleri öne çıkarmaktadır.1“

Meslek kavramı, aynı iş kolunda çalışan ya da aynı çalışma alanı kapsa
mına giren bireylerin oluşturduğu demografik bir kategori olarak düşünülme
melidir. Bu kavram, benzer deneyimlerden geçmiş, belli bir dünya görüşünü

159 W eber, dünyevi işlere artan ilginin vc mesleğin olumlu yönde değerlendirilmesinin birbiri
ne koşut gelişmeler olduğunu belirtiyor. Fakat, Protestan ahlakında, ‘dünyevi meslek anla
yışının, tanrı tarafından yerine getirilmek üzere bireylere yüklenen ödevler' olduğunu ve bi
reylerin, ilke olarak, tanrının onları bir kez yerleştirdiği mesleklerinde kalmaları gerektiği 
vurgulanıyor. Ayrıca dinsel-dünyevi ayrımı ve görevlendirilmiş-kabul edilmiş meslek ko
nusundaki farklı yaklaşımlar için bkz. M. W eber, anılan Protestan Ahlâkı..., s. 75 vd. ve 
İkinci Bölüm, özellikle s. 140 vd.

160 Everett C. Hughes, “Professions,” D eadalus (Special Issue on the Professions) (V. 92, 
1963), s. 655; E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 21. Türkçe’de de ‘sülük edilen 
yer, yol; sülük ise bir yola ginııe, hususi bir sınıfa, kümeye katılma, bir tarikata intisab e t
m e’ biçiminde benzer bir kullanımı görmekteyiz. Ayşe Öncü, Toplumsal Değişme Sürecin
de Meslek Grupları; Türkiye’de İnşaat M ühendisliği Örneği ¡945-1977  (İstanbul: Boğazi
çi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doçentlik Tezi. 1981), s. 62.

161 H. M. Vollmer - D. L. Mills (eds.), anılan “Editor’s Introduction,” s. vıı.
162 Jane Broadbent - Michael Dietrich - Jennifer Roberts (eds.), “The End of The Professions,” 

The End o f  The Professions: The Reslructing o f  Professional Work (London: Routledge, 
1997), s. 2.

163 Ö. Ozankaya, anılan Temel Toplumbilim ..., s . 145.
164 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 1 ; E. Freidson, anılan “Why Art...,” ; Michael Bur- 

ragc - Konrad Jarausch - Hannes Siegrist, “An Actor-Based Framework for the Study of the 
Professions,” R olf Torstendahl - Michael Burrage (eds.) Professions in Theory and History; 
Rethinking the Study o f  the Professions (London: Sage, 1990), s. 205; Max W eber, anılan 
Toplumsal vc Ekonomik..., s. 215.
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paylaşan üyelerden oluşan bir topluluğu, kendi kural ve değerleri aracılığıyla 
birliğini koruyan bir ilişkiler bütününü, bir toplumsal kategoriyi, statüyü ifa
de etmektedir.165 Bu özelliklerden hareketle meslek; belirgin ve tutarlı ideolo
jisi olan, üyelerine toplum içindeki konumlarının bilincini aktaran, nasıl ve 
hangi değer ölçütlerine göre davranacaklarını biçimsel ya da biçimsel olma
yan toplumsal mekanizmalar aracılığıyla aşılayan, birlik duygusunu ve varlı
ğını temsili kuruluşlar aracılığıyla koruyan ve pekiştiren topluluk; ekonomik, 
teknik ve toplumsal nitelikte bir birliktir.1“

Profesyonel, profession kavramından türeyen ve dilimizde ‘amatör’ kav
ramının karşıtı olarak kullanılan bir kavramdır. Bu tanımıyla, ekonomik çıkar 
güdülmeden gerçekleştirilen etkinlik biçimi olarak amatörce yapılan iş, geçi
mini yaptığı işten sağlayan, dolayısıyla ekonomik yarar güdüsüyle hareket 
eden, kimi zaman da çıkarcı, duygusuz işgücü olarak nitelendirilen profesyo
nelin yaptığı işe göre daha olumlu değerlendirilmektedir.167 Buna karşılık, 
amatör sözcüğü, profesyonele göre ‘yetersiz olmayı,’ bilgi ve beceri eksikli
ğini de anlatmak için kullanılmaktadır.168

'Profession' kavramından türeyen diğer kavramlar, profesyonelleşme 
(professionalisation) ve profesyonalizm’dir (professionalism). Dar anlamıyla 
uğraşın meslekleşmesini ifade eden profesyonelleşme, aynı zamanda, içinde 
toplumsallaşma ve ussallaşmayı barındıran bürokratikleşme, endüstrileşme 
benzeri birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan diğer dinamik süreçler 
gibi, çağcıl insanın eylemlerini biçimlendiren önemli bir olgudur. Profesyo- 
nalizm, mesleklerin, eylemlerine temel oluşturan uzmanlık, özerklik, bağlılık 
ve sorumluluk gibi değerlerin oluşturduğu bir ideolojidir. Profesyonalizm, 
profesyonelleşme sürecinin başlayabilmesi için gerekli, fakat yeterli olmayan 
bir öğed ir.169

165 E. Frcidson, anılan Professional Powers, s . 25; A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 24.
166 F. H. Saymcn, anılan Tiirk Iş Hukuku, s. 142; A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 19. 

Öncü, ‘meslek topluluğu’ deyiminin meslek kavramının topluluk vc sınırlılık özelliklerine 
sahip olması nedeniyle gereksiz bir tekrar içerdiğini belirtmektedir. A. Öncü, anılan Top
lumsal Değişme..., s. 62.

167 E. Said, profesyonelizme getirmiş olduğu eleştirisi sonrasında profesyonelizmin karşısına 
yerleştirdiği ‘aınatörizm’i “kar ya da ödül beklentisi değil, tabloyu daha geniş çizmeye du
yulan aşk ve dinmek bilmez merakla; bir uzmanlık alanına kapatılmayı reddederek, belli bir 
meslekten olmanın insana getirdiği her türlü kısıtlamaya rağmen düşüncelere ve değerlere 
özen göstererek hareket etme isteği" biçiminde tanımlamaktadır. Edward Said, Entelektüel; 
Siirgiin, Marjinal, Yabancı (Çev. Tuncay Birkan) (İstanbul: Ayrıntı Yayınevi, 1995), s. 76.

168 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 24.
169 H. M . Vollm er-D . L. Mills(eds.), anılan “ Editor's Introduction,” s. vii-ix.
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Meslekler için her toplumda basmakalıp yargılar'70 oluşmuştur. Bu yar
gılar farklılıklar taşısa da büyük ölçüde birbirlerine benzemektedir. Bu yargı
ların kimisi olumlu, kimisi de olumsuz niteliktedir. Meslekler kendilerine yö
nelik yargıları oluşturmaya ya da oluşan yargılan değiştirmeye çalışır. Ger
çekle ilişkisi olmasa da, genellikle kaıikatürize edilmiş nitelikteki bu yargılar 
mesleğe girmek isteyenler üzerinde etkilidir. Hukukçular için sıkıcı, dar gö
rüşlü, demagog; hekimler için kurtarıcı; diplomatlar için kibirli; ekonomistler 
için maddeci, olumsuz, iç karartıcı; kent plancıları için vizyoncu, toplumcu; 
psikiyatristler için kafa şişirici gibi nitelemeleri bu tür yargılara örnek göste
rebiliriz.171

Her devletin kendi çalışma yaşamını düzenleyen sınıflandırmalar ya da 
uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan meslekler çizelgeleri de mesleklerin 
tanımlanmasında önemli bir araçtır. Bu tür çizelgeler, yasallaşmış meslek 
standartları ile hangi iş ve uğraşların meslek olup olmadığını belirlemektedir. 
ILO’nun ‘Uğraşların Uluslararası Standart Sınıflandırılması’; DİE’nin ‘Mes
lek ve İktisadi Faaliyet Klasifikasyonu’; Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Kuru- 
m u’nun ‘Türk Meslekler Sözlüğü’; Britanya Nüfus Araştırma Kurumu’nca 
hazırlanan ‘Meslekler Sınıflandırması’; ABD İstatistik Bürosu’nun ‘Meslek
ler Listesi’ buna örnektir. Bu tür çizelgelerdeki meslek kavramı, bütün işgü
cünü kapsayan nitelikte genel bir kavramdır. Örneğin, Türk Meslekler Sözlü
ğü’nde meslekler; profesyonel, teknik işler ile ilgili personel; üst düzey yöne
ticiler, üretim yöneticileri ve başka yerde sınıflandırılmamış yöneticiler; büro 
işleri ile ilgili personel; satış işçileri; hizmet işçileri; hayvan yetiştiricileri, 
üretim ile ilgili işçiler olmak üzere altı temel başlıkta ele alınmaktadır. Bu sı
nıflandırmada, meslek olarak kabul edilebilecek ilk küme, “endüstriyel, top
lumsal, ekonomik, teknolojik ve çeşitli sorunların çözümünde bilimsel bilgi
ler doğrultusunda uygulama ve araştırma yapan, fizik, doğa bilimleri, mühen
dislik, hukuk, tıp, din, eğitim, edebiyat, sanat, cğlence ve spor gibi alanlarda
ki mesleki, teknik, artistik konularda faaliyetlerde bulunan” kişilerden oluş
maktadır.172

170 Stereotype karşılığı olarak.
171 Frederick C. Mosher, Democracy and the Public Service (London: Oxford University Press,

1968), s. 99; Mine E. Tan, Meslek Olarak Hukuk ve Siyasette Hukukçu (Ankara: TODAİE 
Yayınları, 1972),s.51 .

172 Türk M eslekler Sözlüğü (Ankara: İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel M üdürlüğü, Yayın No: 
190, 1986), s. v, vı.

43



I. PRO FESYO N ELLEŞM E K U R A M LA R I

Meslekler toplumbilimi, toplumbilimde olduğu gibi başlıca iki yaklaşı
mın etkisinde kalmıştır. Bunlardan ilki, meslekleri, toplumda önemli işlevleri 
yerine getiren, güç sahibi gruplar olarak kabul eden yapısal-işlevselci kuram
dır. Bu kuram meslekleri bir özellikler dizisi olarak incelemektedir. Diğeri, 
mesleklerin sanıldığı gibi güçlü olmadığını ve kamu yararını düşünmediğini 
belirten Marxist kuramdır. Bu kuram, mesleklerin toplumsal konumunu de
ğerlendirirken yapısal-işlevselcilikten farklı olarak çok yönlü toplumsal iliş
kilerin, özellikle de toplumda var olan sınıfsal ilişkilerin çözümlenmesine da
yanır. Burada önce bu iki ana kuramı ele alacağız, daha sonra da ‘Diğer Ku
ramsal Değerlendirmeler’ başlığı altında, bu iki temel yaklaşıma yönelik eleş
tiriler ile, Yeni Sağ ve Yeni Sol yaklaşımlara yer vereceğiz.

A. Yapısal-İşlcvselci Kuram

Meslekler toplumbiliminde, yapısal-işlevselci kuramın temsilcilerinden 
Carr-Saunders, Wilson, Durkheim ve Parsons’ı işlevselci; Millerson ve Wi- 
lensky’yi ise yapısalcı yaklaşımın savunucuları olarak ele alabiliriz. Fakat, bu 
iki yaklaşımın birçok konuda birbiriyle bütünleşmiş olması nedeniyle meslekle
rin incelenmesinde yapısal-işlevselci liği birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

Genel olarak meslekleri, toplumun bütünleşmesine katkıda bulunan ku
rumlar olarak ele alan ve 1960’ların sonlarına değin meslekler toplumbilimin
de etkili olan yapısal-işlevselci kuramın kurucusu Durkheim’dır.'” Toplumsal 
düzenin nasıl korunacağı ve toplumsal sorunların hangi yollarla aşılabileceği 
konusunda çalışmalar yapmış olan Durkheim, Endüstri Devrimi ile ortaya çı
kan toplumsal ve ekonomik sorunların ve ahlâki yozlaşmanın ancak, o dö
nemde sayıları giderek artan yüksek düzeyde eğitim almış profesyonellerce 
giderilebileceğini savunmuştur.174 Durkheim’a göre, ahlaki çöküntü ve top
lumsal çözülme içindeki çağcıl toplumlarda meslekler, toplumda düzenin sağ
lanması için zorunlu olan ve devlet ile bireyler arasında ilişkiyi sağlayan ‘ara
cı kurumlar’dır.175 Bu anlayış doğrultusunda, meslekler temelinde örgütlenen 
toplumun, modern dünyanın ‘kurtarıcı gücü' olarak, kapitalizmin bireyci ben
cilliğine ve sosyalizmin baskıcı kolektivizmine alternatif üçüncü bir yol oldu
ğu ileri sürülmüştür. Endüstride yaşanan insansızlaştırmayı (de-hıımanisation)

173 E. Freidsoıı, anılan “Why Art..., ”
174 E. Durkheim, anılan Meslek Ahlâkı, s . 42-44.
175 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 3; E. Durkheim, anılan Meslek Ahlâkı, s. 44.
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önleyici bir özelliğe sahip olan176 bu toplum modelinde, üst düzeyde bilgi ve 
beceri sahibi meslek üyeleri, kişisel standartların ötesinde evrensel ahlak ku
rallarının geçerli olduğu ve karşılıklı güven esasına dayalı bir ortamda yaşa
yan aile üyelerine benzemektedir.177

Durkheim meslekleri, ekonomik kurumlar olmaktan çok, toplumsal ya
şamın çeşitli öğelerini içeren ve toplumsal işlevleri açısından vazgeçilmez 
olan ahlaki topluluklar olarak tasarlamaktadır. Bu tasarıma göre meslekler her 
toplumda, toplumsal ve ekonomik yaşama ahlaki bir içerik katarak işlevsel bir 
amacı yerine getirirler.17* Yapısal-işlevselci kuramın diğer temsilcilerinden 
Carr-Saunders ve Wilson, toplumların geleneklerini korumada en önemli öğe
lerden biri olan mesleklerin, toplumsal düzeni sağlamada da önemli rol oyna
dıklarını belirtmektedir. Bu düşünceye göre, meslekler, diğer toplumsal ku
rumlar olan aile ve din gibi, toplumsal barışı ve düzeni tehdit eden güçlere di
renmeyi sağlayan bir yaşam biçimi, düşünce alışkanlıkları ve yargı oluştur
mayı sağlayan önemli bir istikrar öğesidir. Bu istikrar, sadece ulusal düzeyde 
değil, benzer eğitim ve toplumsallaşma süreçlerinden geçmiş entelektüel li
derlerin sahip olduğu ‘ortak iletişim araçları,’ yani meslekler aracılığıyla ay
nı zamanda dünya ölçeğinde de sağlanmaktadır.179

Meslekler toplumbilimine işlevselci açıdan yaklaşan diğer bir kuramcı 
Parsons’dır. Parsons, bilimin gelişmesinin ve yaşama geçirilmesinin sonucun
da çağcıl toplumun, büyük ölçüde tarafsız ve kamu yararına yönelik hizmet 
sunan ‘atipik’ kurumlar olan mesleklerin etkinliklerine bağımlı konuma gel
diğini belirtmektedir.180 Serbest girişimcilik ilkesine göre örgütlenen kapitalist 
toplumda, toplumsal ilişkilerin büyük ölçüde bireysel çıkara dayalı olması
nın181 yaratacağı sakıncaları belirten Parsons, mesleklerin sahip oldukları bi
lim ve teknolojiyi topluma aktarmaları sonucunda toplumda da ussallık düze
yinin artacağını, bunun sonucu olarak da kapitalizmin bireysel çıkarı gözeten 
anlayışının yerini mesleklerin kaınu yararını gözeten anlayışının alacağını ile
ri sürmektedir.182

176 Randall Collins, The Credential Society (New York: Academic Press, 1979), s. 132.
177 Hannes Siegrist, "The Professions, Stale and Government in Theory and History,” Tony 

Becher (cd.), The Government and Professional Education (Great Britain: Open University 
Press, 1994), s. 5; H. Durkheim, anılan M eslek Ahlâkı, s. 48-49.

178 E. Durkheim, anılan M eslek Ahlâkı, s. 51-52. A . Öncü, anılan Toplumsal Değişme... ,s .  18.
179 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 3.
180 Talcott Parsons, anılan Essays in ..., s. 35.
181 'Acquisitive society' karşılığı.
182 Talcott Parsons, anılan Essays in..., s. 35.
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B. M arxist K uram lar

Meslekler toplumbiliminde Marxizm kaynaklı yaklaşımlar, toplumsal 
ilişkilerin sınıf temelinde açıklanması gerektiği düşüncesinden hareketle, pro
fesyonellerin, sınıf yapısı göz ardı edilerek tanımlanan konumlarının büyük 
ölçüde bir yanılsama olduğu anlayışına dayanmaktadır.185 Marxist yaklaşım
lar, mesleklerin, yapısal-işlevselci kuramın iddia ettiği gibi kamu yararına ça
lışan, kendilerini yönetme ve kontrol etme gücüne sahip özerk gruplaşmalar 
olmadıklarını; aynı biçimde profesyonellerin de bu tarzdaki mesleklerin üye
leri değil, kapitalist sistem içinde egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden salt 
birer “proleter” olduklarını dile getirmektedir. Marxist yaklaşımda meslekle
re yönelik yorumlar, profesyonellerin özellikle refah devletinde sahip olduk
ları rollerinden dolayı 1970’lere değin olumlu iken, daha sonra küçük burju
vazinin ya da sermayenin kontrolüne girdikleri düşüncesi ile olumsuz bir yar
gıya dönüşmüştür.ISJ

Marxist yaklaşımları iki başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan ilki, uzman
laşma ile yaşanan toplumsal dönüşümün profesyonelleşme olmadığını ve pro
fesyonellerin sahip olduğu bilgi tekelinin ve alıcılar üzerindeki denetiminin 
yitirildiğini ileri süren profesyonelleşmeme tezi; diğeri, profesyonellerin özel
likle bürokratikleşme ve şirketleşme sonucunda mesleğin çalışma koşullarını 
belirleme yetkilerini yitirdiğini ileri süren proleterleşme tezidir.18' Başlıca iki 
Marxist değerlendirmeyi, Light’ın ifadesiyle, ‘tüketicinin isyanını ve derin bir 
kültürel değişimi vurgulayan profesyonelleşmeme; kapitalist sömürünün ka
çınılmaz genişlemesi üzerinde duran proleterleşme’ ve yine proleterleşme 
içinde değerlendirilen, ‘meslek üyelerinin çalışma sürecindeki yetkilerini 
kaybetmesine neden olan şirketleşme süreci’186 biçiminde özetleyebiliriz.

/ .  Profesyonelleşmeme Tezi

Meslekler toplumbiliminde, özellikle M. H. Haug ile güçlenen bu tez187 
profesyonellerin zamanla toplumsal sıradüzende üst kesimlere gelmiş olduk

183 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 9.
184 B. Ehrcnreich - J. Ehrenreiclı, anılan “Profcsyonel-Yönetici Sınıf,” s. 197.
185 Sharyıı R. L. Anleu, “The Legal Profession in the United States and Australia,” Work and  

Occupations (V. 19, No. 2, 1992), s. 194-199; E. Frcidson, anılan Professional Powers, s. 
110 - 111 .

186 Donald Light - Sol Levine, “Tıp Mesleğinin Değişen Yanı: Kuramsal Bir İnceleme,” (Çev. 
Zafer Cirlıinlioğlu), M eslekler Sosyolojisi (Ankara: 1996), s. 170.

187 Marie R. Haug. “Deprofessionalisation: An Alternate Hypothesis for the Future," Halmos, 
Paul (éd.). Professionalisation anil Social Change (J. H. Brookers, Stoke on-Trcnt, 1973), 
s. 206.
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larını kabul etmekle birlikte, artan standartlaşma, rutinleşme, tüketimcilik, uz
manlaşma, azınlık hakları, kadın haklan ve çevre sorunları üzerinde yükse
len yeni toplumsal hareketler ile profesyonellerin reklam vermelerine yönelik 
sınırlamalarının kalkması gibi etmenlerin, profesyonellerin sahip oldukları 
konumu yitirmelerine yol açtığım belirtmektedir.188 Bu tezin üzerinde durdu
ğu varsayımları şöyle özetleyebiliriz:

Profesyonelleşmeme tezi öncelikle bilgi teknolojisindeki değişmeyi ele 
alır. Her meslek, tarihsel gelişimi içinde ürettiği akademik bilgi ile uygulama 
bilgisi üzerinde tekele sahip olmuştur. Bu bilgi, zamanla daha da ussallaşmış, 
özelleşmiş, kesinleşmiş öte yandan bürokratikleşmenin de etkisi ile standart
laşmış ve rutinleşmiştir.189 Bilgi teknolojisinin gelişmesi sonucunda, profesyo
nellerin sahip oldukları bu bilgi kodifıye edilmiş, belli alanlara parçalanarak 
kolayca depolanabilir ve istenildiğinde kolayca ulaşılabilir hale getirilmiştir. 
Bilgilere herkesin ulaşabilmesini sağlayan teknik olanakların gelişmesi sonu
cunda, bilgi üretiminin yanında ona nasıl ulaşılacağı da önem kazanmıştır. 
Bütün bu gelişmeler bir taraftan mesleklerin bilgi tekelini zayıflatmış, diğer 
taraftan mesleklerin bilgi teknolojisinin araçlarına olan bağımlılığını da artı
rarak meslekleri yeni bir oluşuma zorlamıştır.190

Mesleki bilgide, kuramsal alanda yaşanan bu dönüşüm, kendisini uygu
lamada da göstermiştir. Mesleki bilginin, uygulama sırasında kazanılan, kod- 
lanamayan ve depolanamayan yönünü ifade eden ‘iş sanatı’ özellikle ‘ön mes-

188 Bu durum 'professional damaging' kavramı ile ifade edilmektedir. S. R. L. Anleu, anılan 
"Tlıe Legal . . . ” s. 184. Mesleklerdeki erkek egemenliği onların saygınlıklıklarına büyük za
rar vermiştir. M eslekler ile erkek egemenliğinin (ataerkillik) birlikte kullanılan kavramlar 
olduğunu belirten W itz, mesleklerin neredeyse tümünde erkek egemen toplumsal ilişkilerin 
varlığından söz etmektedir. Anne W itz, Professions and Patriarchy (London: Routledge, 
1992), s. 1-3. Mesleklerdeki erkek egemenliğine karşı olarak kadın haraketlerinin tepkisi 
özellikle 1970'lerde ve sonrasında sivil toplum  hareketlerindeki gelişme ile birlikte 
1990’larda artmıştır. Bu tepkiler sonucunda kadınların meslekler içinde yer almalarını sağ
lamaya yönelik olarak bazı düzenlemeler yapılmışsa da bu egemenlik hala sürmektedir. Per- 
kin’in belirtiği gibi profesyonel seçkinler kendilerini yeni sınıf, cins ya da ırka kolayca aç
mamaktadır; kadınların biyolojik ve kültürel açıdan dezavantajlarının sürmesi bu zinciri kır
mayı güçleştirmektedir. H. Perkin, anılan The Third Revolution.... s. 14; B. Martin, anılan 
“Transforming the Contemporary...” ; Stephen L. Esquith, “Professional Authority and Sta
te Power," Theory and Society  (V.16, 1987), s . 248.

189 Ronald M. Pavalko, Sociology o f  Occupations and Professions (Illinois: Pearock Pub., 
1988), s. 38-39

190 M arie R. Haug, anılan “Deprofessionalization...,” s. 211.
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leklerce’ profesyonel uğraşların bilgi tekelini kırmada kullanılmıştır.11’' Etzi- 
oni, mesleki sınıflandırmada yer verdiği ön mesleklerin, akademik bilgiden 
çok uygulama bilgisine önem verdiğini belirtmektedir. Bu gelişmelerin sonu
cunda profesyonellerin sahip oldukları akademik bilgi ile uygulama bilgisinin 
gizeminin de ortadan kalktığı ileri sürülmüştür.

Profesyonelleşmeme tezinin irdelediği diğer bir gelişme, ‘ideal alıcı’ ni
teliğindeki değişmelerdir.192 Toplumda biçimsel eğitim düzeyinin yükselmesi, 
iletişim olanaklarındaki gelişmeler, tüketici haklarının korunmasına yönelik 
örgütlenmeler sonucunda, yerleşik olan profesyonel-alıcı ilişkisi nitelik de
ğiştirmiştir. Alıcının, aldığı hizmeti sorgulamasını sağlayan hukuksal düzen
lemeler ve alıcıların bilinç düzeyindeki artış profesyonellerin yetkesini bir öl
çüde sarsmıştır. 1960’larda tüketim düzeyindeki ciddi artış, meslek birlikleri
nin uzun bir süre karşı çıkmasına karşın reklam vermeye getirilen bazı sınır
lamaların kalkmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, alıcıların, bir taraftan 
değişik hizmet seçeneklerini fark etmeleri nedeniyle profesyonel hegemonya
yı sarsmış; diğer taraftan yerleşik kimi mesleki uygulamalardaki yetersizliği 
görmeleri sonucunda profesyonellere olan güvenin ciddi bir biçimde azalma
sıyla sonuçlanmıştır.193 Özellikle 1960’lardan sonra teknolojik gelişmelerin 
olumsuz sonuçlan olarak ortaya çıkan bazı hastalıklar, çevre kirliliği gibi ko
nularda profesyonellerin başarısız olması, sorunları yok sayan tutumları ya da 
toplumsal muhalefet ile karşılaşan kararlarda imzalarının bulunması gibi ne
denlerden dolayı, meslekler ciddi bir güven bunalımı ile karşılaşmıştır.1'”

Profesyonelleşmeme tezinin diğer bir varsayımı, mesleklerin gittikçe da
ha fazla alt dallara ayrılması ile meslek birliğinin zarar gördüğü ve bunun so
nucunda güç kaybettiği biçimindedir. Örneğin hukuk mesleği avukatlık, ha
kimlik, savcılık, noterlik gibi, her biri mesleğe giriş, davranış kodlan ve ör

191 Üstteki kaynak, s. 204-206. Btzioni tarafından kullanılan ön meslekler (para professions) 
kavramı bir meslek alanında, mesleki uygulamalarda yardımcı hizmet niteliği taşıyan hiz
met sunan ve kendisi de aynı zamanda profesyonelleşme süreci içinde olan uğraş alanlarını 
ifade etmektedir. Ön meslekler ifadesi daha çok yerleşik mesleklerin bu uğraşlara yönelik 
kullandığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavrama karşılık, ön meslekler ola
rak adlandırılan uğraş grupları kendilerini yeni meslekler (new professions) olarak adlandır
maktadır.

192 J. R. Greenwood - R. Lachman, anılan "Change as an Underlying...,” s. 566.
193 S. R. L. Anleu, anılan “The Legal . . . ” s. 186; E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 

110; R. M. Pavalko, anılan Sociology o f  .... s. 39-40.
194 Terry Johnson, “Expertise and the State,” Mike Gane - Terry Johnson (eds.), Foııcaıılt's 

New Domains (London: Routledge, 1993), s. 146.
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gütlenme açısından farklı özelliklere sahip alt dallara ayrılmış195 ve her bir dal, 
giderek uzmanlaşmanın etkisiyle daha dar alanlarda beceri gerektirir duruma 
gelmiş ve bürokratikleşmiştir.196 Bu gelişme, meslek içinde yarattığı katman
laşma ile de mesleğe zarar vermiştir.197

Profesyonelleşmeme tezinin ele aldığı bir başka konu, mesleklerin alt 
dallara ayrılmasının yanında, meslek üyelerinin bileşiminde gözlenen değiş
medir. Meslekler, özellikle 1960'Iardan sonra yeni toplumsal hareketlerin de 
etkisiyle kendi içlerinde, özellikle cinsiyet, etnik ve toplumsal köken konula
rında bir farklılaşmaya uğramışlardır. Özellikle, yüksek eğitim olanaklarının 
yaygınlaşması ile birçok geleneksel mesleğe girişte, sadecc birkaç eğitim ku- 
rumundan mezun olmuş, gelir düzeyi yüksek, belirli bir toplumsal kökenden 
gelen dar bir kümenin sahip olduğu tekel kırılmıştır. Bu gelişme, her ne kadar 
sağladığı rekabet ile bir canlılık getirmişse de mesleklerin sahip oldukları ba
zı ayrıcalıkları yitirmelerine neden olmuştur.198 Özet olarak profesyonelleşme
me tezi, bütün bu nedenlerden dolayı, mesleklerin saygınlıklarını ve statüleri
ni, hem hukuksal açıdan hem de uygulamada yitirmiş oldukları düşüncesine 
dayanmaktadır.

2. Proleterleşme Tezi

Endüstri sonrası topluma geçildiğini düşünen yazarlar ile bunlara yöne
lik eleştirilerde bulunan Marxist yazarların, profesyonellere bakışında önem
li farklılıklar bulunmakla birlikte, özellikle iki konuda geniş bir oydaşma için
de olduklarını söyleyebiliriz. Bunlardan biri, yeni işgücünün artan bir biçim
de bilim ve teknolojiye dayanması görüşü, diğeri de ‘yeni küçük burjuvazi’ ya 
da ‘yeni orta sınıf’ içinde değerlendirilen profesyonellerin, giderek artan bi
çimde bağımsız konumdan ‘maaşlı’ çalışan konumuna geldikleri yönündeki 
görüştür. 199

195 Hukuk mesleğinin niteliği, hukukçunun kim olduğu ve meslek içindeki bölünmeler konu
sunda ayrıntılı bilgi için bkz. M. E. Tan, anılan M eslek Olarak...

196 S. R. L. Anlcu, anılan "The Legal .. ."  s. 184-185.
197 Steven Brint, "Eliot Freidson's Contribution to the Sociology of Professions,” Work and Oc

cupations (V. 20, No. 3 ,1993), s. 272.
198 Üstteki kaynak, s. 188.
199 Charles Derber, “Managing Professionals: Ideological Proletarianization and Post-Industrial 

Labor," Theory and Society (V. 12, 1983), s. 309; Geoff Esland, anılan “Professions and 
Professionalism,” s. 227.
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Profesyonellerin proleterleşmesine neden olan en temel gelişmenin, ser
mayenin yoğunlaşması ve özekselleşmesi ile ortaya çıkan bürokratikleşme ve 
şirketleşme sonucunda profesyonellerin işleri üzerindeki denetimi yitirmesi 
olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle proleterleşme, profesyonellere çok da
ha iyi teknik olanaklar sunan büyük ölçekli işletmelerin doğması ve hem ka
mu kesimindeki hem de özel kesimdeki işverenlerin hizmetlerin maliyetlerini 
kontrol altında bulundurmak istemesi ile yaşanan değişimlerin sonucunda or
taya çıkmıştır.200 Ücret karşılığı başkasının işinde çalışan, emeklerinin dışında 
hiçbir şeye sahip olmayan profesyonellerin proleterleştiği düşüncesi, M arx’in 
toplumsal örgütlenme görüşünün temelinde yatan, kapitalizmin tüm çalışan
ları proleterleştireceği anlayışına dayanmaktadır.201 Marxist yazarlar, zanaat
çıların Endüstri Devrimi’yle uğradığı dönüşüm ile endüstrileşmenin yoğun
laşması sonucu profesyonellerin yaşadığı dönüşüm arasında bir paralellik kur
maktadır. Bu dönüşüm sonucunda profesyoneller, kendi işlerini kurma ola
naklarını yitirmeye başlamış, bunun sonucu olarak da büyük ölçekli şirket ör
gütlenmelerinde ve devlet bürokrasisinde denetim işlevlerini yitiren ve dola
yısıyla güçsüzleşen diğer çalışanlar gibi, devletin ve şirketlerin mali ve ku
rumsal kaynaklarına, yetke ve denetimine doğrudan bağımlı hale gelmiş, di
ğer bir deyişle proleterleşmiştir.202

Profesyonellerin işlendirilmcsi, bir başka deyişle maaşlı konuma geçme
leri, iş ve işin amaçları üzerindeki denetimi yitirmelerine, ‘üretimin bir dişli
si’ haline gelmelerine neden olmuştur.2“  Kendi toplumsal konumlarını belir
leme gücünden uzaklaşmakta olan profesyonellerin işlerinin niteliğini ve 
amacını belirleme konusunda da bağımlı konuma geldiğini savunan bu yakla
şıma göre, işin amaçlarının profesyonellerce belirlenmediği, karar alma ve de
ğerlendirmenin sıradüzensel üstlerce yapıldığı bürokratik yapı içinde profes
yonel ancak proleter olabilir.201

200 D. Light - S. Lcvine, anılan “Tıp M esleğinin...,’’ s. 177.
201 E. Freidson, "The Changing Nature o f Professional Control,” Annual Review o f  Sociology 

(V. 10,1984), s. 3.
202 C. Derber, anılan “Managing Professionals...,” s. 309-310; D. Light -  S. Levine, anılan “Tip 

Mesleğinin .. ."  s. 169, 175. Marxist yaklaşıma sahip olmayan W ilensky de bu gelişmenin 
profesyonelizm için tehlikeli olacağını, özellikle de profesyonel hizmet idealine zarar vercr 
ceğini belirtmektedir. Harold W ilensky, “The Professionalization o f Everyone,” The Am e
rican Journal o f  Sociology (V. 70, 1964),s. 148-149.

203 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 119.
204 M. Sarfatti Larson, “Proletarianization and Educated Labor,” Theory and Society (V. 9, 

1980),s. 141-142; E. Freidson, anılan “ The Changing Nature...,” s. 4.
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Proleterleşme kuramcılarının başında gelen Oppenheimer, proleterleşme 
sürecinin bürokratikleşme ile başladığını belirtiyor.203 Bürokratikleşme ile ku
rallar, örgüt çalışanlarının dışında kişi ya da kurumlarca oluşturulmaya baş
lanmış, emir-komuta zinciri ve dar uzmanlaşma anlayışı yerleşmiş, bunun so
nucunda da profesyonel, büyük işletme ve devlet kuramlarının bürokratik ya
pısı içinde işine yabancılaşmış, proleterleşmiştir.“  Profesyonellerin, ‘profes
yonel işçi’ biçimine dönüştüğünü belirten Oppenheimer’e göre proleterleşme; 
dar alanda uzmanlaşmanın olduğu, işin yapısı ile ilgili kararların işi yapan- 
larca değil, üstlerince alındığı ve işin karşılığının taraflarca değil ‘pazar ko
şullarınca’ belirlendiği bir süreçtir.“ 7 Daha önce uzmanlık gerektiren işlerin 
ussallaştırılarak çok az bilgi ve beceri gerektiren sıradan işlere dönüştürülme
si olarak tanımlanan becerisizleştirme (deskilling) proleterleşme sürecinin 
önemli araçlarındandır.208

Profesyonellerin proleterleşmelerinin bir diğer göstergesi olarak, mes
leklerin sendikalaşma eğilimlerinin artması gösterilmektedir.209 Profesyonel
lerin ekonomik ve toplumsal konumlarının gerilemesiyle ortaya çıkan sorun
larına meslek birliklerinin çözüm bulamaması sonucunda, işle ilgili çalışma 
zamanı, çalışma koşulları, amaç ve ücret gibi konularda mücadele etmek için 
meslek sendikalarının geliştiğini görüyoruz. Profesyonellerin ekonomik ve 
toplumsal konumlarının gerilemesinden yola çıkan proleterleşme kuramcıla
rı, meslek ile ilgili kararların giderek bürokratik süreçlerin sonucunda alındı
ğını ve bu durumun meslek birliklerinin yerine meslek sendikalarının öne çık
masına yol açtığını ileri sürmektedirler. Daha önce sadece birlikçe alınan ka
rarların, meslek sendikası, işveren ve devlet üçlüsünün pazarlığıyla alınması 
sonucunda meslekler bir ölçüde özerkliklerini kaybetmişlerdir.210 Sendikaların 
zaman içinde toplumsal saygınlıklarını yitirmesi, profesyonellerin saygınlığı
nı da olumsuz etkilem iştir.211

205 M. Oppenheimer, “The Proletarianization o f  the Professional,” P. Haimos (ed.), Professi
onalization and Social Change (University o f K eelc, 1973), s. 216.

206 G. Esland, anılan “ Professions...,” s. 232; E. Freidson, anılan "The Changing Nature...,” s. 
4; M. Oppenheimer, "The Proletarianization . . . ” s. 213.

207 M. Oppenheimer, anılan "The Proletarianization s. 212.
208 B. Ehrenreich -  J. Ehrenreich, anılan "Profesyonel-Yönelici Sınıf," s. 207; G. Esland, anı

lan "Professions and . . .” s. 221; M. S. Larson, anılan “Proletarianization and...,” s. 141.
209 M. O ppenheim er,anılan "The Proletarianization . . . ” s. 226 vd.
210 Aynı yer.
211 Aynı yer.
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Proleterleşme konusunda Derber’in yapmış olduğu ayrım önemlidir. 
Derber, proleterleşmeyi teknik ve ideolojik olarak ikiye ayırmaktadır.212 Bu 
ayrım, üretim sürecine yönelik iki belirleyici sorudan kaynaklanmaktadır. 
Üretimin ‘nasıl’ yapılacağı sorusunun cevabı ‘teknik proleterleşme’; ‘ne 
amaçla’ yapılacağı sorusunun cevabı ise ‘ideolojik proleterleşme’ kavramla
rını ortaya çıkarmaktadır.

Teknik proleterleşme, üretimin teknik alt yapısının yönetimce belirlendi
ği, çalışanların işin yapısı ve süreci hakkında seçim şansı olmadığı, sonucu 
değerlendiremediği bir süreci ifade etmektedir. Bir başka deyişle çalışanların, 
işin amaç ve sonuçlarını ifade eden ‘kendisi’ üzerindeki denetimi yitirmesidir. 
Teknik proleterleşmenin düzeyi, uzmanlaşma, işin parçalanması ve rutinleş
mesi gibi etmenlere bağlıdır.

İdeolojik proleterleşme ise, yönetimin, işin toplumsal amacı üzerindeki 
denetimidir. Yönetim, işin hangi amaca yönelik olarak yapılacağını belirleye
rek bu amacın temel değerlerini de belirlemiş olur. Amacı ve değerleri belir
leyen yönetim, çalışanın toplumsal konumunu da doğrudan belirlemiş olur.

Bu iki tip proleterleşmenin ne derece yaşandığım belirlemek güçtür. 
Çünkü, çalışanlar her iki tip proleterleşme sürecini beraber yaşamaktadır. Ta
rihsel süreç içinde öncelikle ideolojik proleterleşmenin, daha sonra teknik 
proleterleşmenin yaşandığını görüyoruz. Nitekim 19. yy’da zanaatçılar, çalış
malarında üretime yönelik denetimi ellerinde bulundurmalarına karşılık ‘dışa 
iş verme’ (putting-out) sisteminin yerleşmesi ile üretimin toplumsal amacı 
üzerindeki denetimini yitirmiş,213 teknik olmasa da ideolojik proleterleşmeye 
uğramışlardır.

Proleterleşmeye yol açan gelişmelerden biri de ‘ şirketleşme’dir. Marxist 
kuramcılar tarafından proleterleşme tezi içinde incelenen şirketleşme, bir ta
raftan mesleklerin hizmet sunma anlayışlarının ticarileşmesini, diğer taraftan 
da mesleklerin hizmet sunma yöntemlerinde yaşanan değişimi ifade etmekte

212 C. Derber, anılan “ Managing Professionals...,” s. 313.
213 Dışa iş verme sistemi, birçok uğraş alanında, özellikle 17 yy.'dan sonra görülen, üretimin 

farklı yerlerde yapılabilmesini sağlamasıyla zanaatçı ile müşteri arasına tüccarın girmesine 
neden olan, bunun sonucu olarak da üretim  üzerinde denetimi zorlaştıran bir sistemdir. Bu 
sistem, loncaları zayıflatan, buna karşılık tüccar sınıfını zenginleştiren bir sistemdir. Ayrın
tılı bilgi için bkz. İşaya Üşür, Kiiçük İktisadi Tarih Deyimleri Sözlüğü [Maurice Dobb, Ka
pitalizmin Gelişimi Üzerine Gelişmeler (Çev. F. Akar) (İstanbul: Belge Yayınları, 1992), s. 
461-463.]
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dir. Özellikle 1980’lerden sonra çokuluslu ya da ulusötesi şirketlerin doğma
sı ve ticari yaşamın var olan kalıplarının değişmesi meslekler açısından önem
li sonuçlar doğurmuştur. Şirketleşme olarak nitelendirebileceğimiz bu sonuç
lar, gerek yerleşik mesleklerin geleneksel olarak hizmet sunduğu alanlarda, 
gerek daha önce bu kapsam içinde yer almayan fakat yaşanan bu dönüşüm ile 
yeni ortaya çıkan hizmet alanlarında, kamu hizmeti ve profesyonalizm yerine 
işletme ideolojisinin egemen konuma gelmesini sağlamıştır. Bu gelişme ile 
birlikte meslekler kendilerini profesyonalizmin temel değerleri ile değil, piya
sa egemenliği, kâr, rekabet ve müşteri tatmini gibi ticari nitelikli kavramlarla, 
yeni bir anlayış ile yeniden tanımlamak zorunda bırakılmıştır. Bu yeni anla
yış “her şeyin fıyatlandırılabileceği bir dünyada profesyonel hizmetlerin de 
parasal karşılığı vardır”2IJ savsözüne dayandırılmaktadır.

Şirketleşme tezinin diğer bir yönü mesleklerin hizmet sunma yöntemle
riyle ilgili olup, çalışma yaşamında emek sürecinin öğeleri olan çalışma saat
leri, konumu, ödeme biçimi, uygulama kalıpları ile ilgili bütün düzenlemele
rin çalışan tarafından değil, güçlerini birleştirmiş dev ölçekli işletmelerce ya
pılmasını215 ifade etmektedir. Şirketleşme, ‘piyasayı bireysel ya da küçük kü
me işletmeciliğinden çok, örgütlenmiş büyük kompleksler halinde yeniden 
dönüştürmeyi ifade eden’216 bir süreç olarak, profesyonellerin sadece çalışma 
konumlarını değil, aynı zamanda toplumsal konumlarını da etkilemiştir. Mes
leklerin uzmanlaşma ile alt tekniklerine olan vurgunun artması daha karmaşık 
iş ve finans örgütlerinin ortaya çıkmasına yol açarak, profesyonelleri hizmet 
alanlarının sadece küçük bir bölümü ile uğraşmaya itmiştir. Şirketleşme süre
ci ile, büyük ölçekli ve çokuluslu şirketlerin oluştuğunu ve bu şirket sahiple
rinin iş adamları birlikleri gibi örgütlenmelerle önemli bir güç elde ettiklerini 
görmekteyiz. Bu gelişme ile meslekler, ekonomik ve politik gücü elinde bu
lunduran daha örgütlü bir grupla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bugün 
birçok ülkede birden faaliyet gösteren özel hastane, hukuk ya da danışmanlık 
şirketlerinde çalışan profesyoneller çok büyük bütçeli bu dev şirketlerde, ken
di profesyonel alanlarıyla ilgili konu dahi, karar alma yetkilerini kaybetmiş
tir. Diğer bir deyişle profesyoneller bu şirketlerin kendilerine sağlamış oldu
ğu maddi olanaklar karşılığında profesyonel özerkliklerini yitirmiştir.

214 Stephen Ackroyd, anılan “Organizations Contra Organizations...,” s. 615.
215 D. Light - S. Levine, anılan "Tıp M esleğinin...,” s. 187.
216 Üstteki kaynak, s. 180-181.
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Proleterleşme süreci, tek tek meslekler açısından ele alınmamıştır. Fakat 
diğer mesleklere göre daha bağımlı bir konumda olan öğretmenlik, mühendis
lik, sosyal uzmanlık gibi mesleklerin üyelerinin proleter oldukları, özellikle 
hekimlik ve hukuk gibi bağımsız mesleklerin de özerkliklerini yitirerek büyük 
hukuk şirketleri ve özel hastanelerde proleterleştikleri öne sürülmüştür. Mes
leklerin kapitalizm ile doğrudan ilişkisini kuran şirketleşme sürecinin, doğru
dan meslek üyelerince desteklenmesi,217 aynı biçimde 20. yy’da birçok mesle
ğin çalışına alanının kamu bürokrasisi olması proleterleşme sürecini hızlandı
ran etmenler olmuştur. Nitekim İngiltere’de 1946’da Ulusal Sağlık Örgü- 
tü’nün (NHS) kurulmasıyla hekimler, büyük ölçüde devlet içinde işlendirilme 
imkanı bulmuş, özerk de olsa bir devlet kurumu olarak NHS sağlık alanında 
en büyük işveren konuma gelmiştir. Böyle bir kurumlaşmanın oluşmasıyla, 
işitı konumu, ödeme düzeyi, uzmanlık eğitimi, tıbbi araştırmalara ayrılacak 
fonlar, sağlık hizmeti ile ilgili kaynaklar üzerindeki karar alma gücü ve dene
timin devletin ya da meslekten olmayanların eline geçtiği, bu durumun da he
kimlik mesleğinin proleterleşmesi sürecini hızlandırdığı ileri sürülmektedir.218 
İngiltere’de sağlık alanında yaşanan bu gelişmeyi diğer meslek alanlarında da 
görmekteyiz. Devletin siyasal ve yönetsel müdahaleleri ile birlikte meslekler 
özyönetim olanaklarını giderek kaybetmekte, devlet karşısında güçlerini bü
yük ölçüde yitirmektedirler.219

C. Diğer Kuramsal Yaklaşımlar
ı

Meslekler toplumbiliminde incelediğimiz iki teine! kuramsal yaklaşımın 
dışındaki yaklaşımları şöylece özetleyebiliriz:

Marxist kuramların mesleklerin güç ve saygınlık kaybına uğradığı dü
şüncesine karşılık Freidson, parlamento, bürokrasi, iş dünyası, sendika gibi 
toplumdaki diğer kurumların mesleklere göre daha çok saygınlık kaybına uğ
radığını ileri sürmektedir. Toplumsal bilincin ve bilgi düzeyinin artmasına 
karşın mesleklerin sahip olduğu uzmanlık bilgisi önemini korumaktadır. 
Çünkü, uzmanlık bilgisi giderek daha da derinleşmekte ve yeni uzmanlık 
alanları oluşmakta; bilginin nasıl kodifiye edileceği, saklanacağı ve bilgiye

217 Aynı yer. Özellikle doktor, avukat, mühendis ve muhasebecilerin bu tür büyük şirketlerde 
çalışmaya istekli olmaları, hatta büyük ölçüde de bu şirketlerin kurucuları arasında olmala
rı bu olguyu desteklemektedir. Fakat, bu meslek dallarında bu tür sözleşme sistemi ile ça
lışmaya karşı önemli direnişlerin de gösterildiğini belirtmemiz gerekir.

218 G. Esland. anılan “ Professions and ...,” s. 229; S. R. L. Anleu, anılan “The Legal s. 199.
219 S. Ackroyd, anılan “Organizations Contra Organizations...,” s. 611.
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nasıl ulaşılacağı konuları yine bir uzmanlık bilgisi gerektirmekledir. Freid- 
son’a göre bu nedenlerden ötürü, meslekler, güç ve saygınlıklarını korumak
ta, hukuksal ve kurumsal üstünlüklerini sürdürmektedirler.220 Freidson, pro
fesyonellerin kendi işinde çalışmamalarından dolayı proleterleştiği düşünce
sine de karşı çıkmakta, kendi işinde çalışma ile aylıkla çalışıyor olmanın, 
özerkliği belirleyen öğe olmadığını belirtmekte, eğer üretilen ürün ‘özel’ ni
telikte ise, hiçbir çalışma konumunda özerklik kaybının olmayacağı sonucu
na varmaktadır.221

Mesleklerin kendi içinde farklılaşarak alt dallara ayrılmasının profesyo
nelleşmeyi engelleyeceği düşüncesi de eleştirilmiştir. Meslek alanı içinde olu
şan alt dalların, toplumsal gereksinimlerin bir sonucu olduğu ve bu gelişme
nin, meslekleri güçsüz kılmayacağı, aksine, çok yönlülüklerini geliştireceği 
için, mesleklerin bu yeni oluşan alt dallar ile toplumsal alanda daha fazla güç 
kazanacağı belirtilmiştir.2“  Mesleklerin güç kaybına uğramasının diğer bir ge
rekçesi olarak, tekel olmalarını sağlayan düzenlemelerin mahkemelerce, yeni 
oluşturulan yasalara dayanılarak kaldırılması gösterilmektedir. Fakat, mahke
melerin bu yöndeki kararlarına karşın, devletin düzenleyici işlemleri ile mes
leklerin, kendi alanlarındaki tekel konumlarını hala sürdürdüğü görülmekte
dir.223

Kimi yazarlar, zanaatçıların ve endüstri işçilerinin tarihsel gelişimlerin
de yaşadıkları süreçlerden farklı olarak, profesyonellerin sahip oldukları bilgi 
ve beceriye olan istemin ve bu bilgi ve becerinin örgütsel kararlarda oynadı
ğı kilit rolün devam etmesi nedeniyle, özerkliklerini kaybettikleri dolayısıyla 
da proleterleştikleri yönündeki tezlere karşı çıkmaktadırlar.224 Aynı biçimde 
uzmanlaşmanın artmasının profesyonel becerilere zarar verdiği, bunun sonu
cunda da profesyonellerin konumunu gerilettiği biçimindeki görüşü de eleş
tirmektedirler.225

Profesyonellerin, giderek kendi işlerinde çalışan konumundan, bağımlı 
çalışan konumuna gelmeleriyle, işleri üzerinde tam kontrole sahip oldukları 
dönemin bitmesini proleterleşme olarak nitelendirmek, mesleğin gelişim sü

220 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 112.
221 E. Freidson, anılan “The Changing Nature...,”  s. 6-7.
222 S. L. Anleu, anılan “The Legal . . .” s. 188.
223 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 113 vd.
224 C. Derber, anılan “ Managing Professionals...,”  s. 310.
225 A. Gouldner. anılan The Future o f  Intellectuals .... s. 97.
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reci içinde kendi işlerinde çok az çalışına imkanı bulabilmiş olan mühendis
lik, hemşirelik gibi kimi meslek gruplarının ‘doğuştan’ proleter olduğu gibi 
bir sonuca götürmektedir. Bu tür bir yanılgının oluşmaması için ideolo- 
jik-teknik proleterleşme ayrımını kullanılması gerektiği savunulmuştur.22'’ 
Profesyonellerin emek süreci ile ilgili olarak, endüstri sonrası topluma geçil
diğini savunan kuramcılar ile Marxist kuramcılar birbirinden tamamen farklı 
görüştedirler. Emek sürecinin farklı yönleri incelenmeden yapılan, profesyo
nellerin proleterleştiği ya da proleterleşmediği biçimindeki değerlendirmeleri 
eleştiren Derber, iki proleterleşme biçimi arasında ayrım yapılması gerektiği
ni belirtmiştir. Buradan hareketle, profesyonellerin ideolojik proleterleşme 
kadar olmasa da özellikle becerisizleştirme süreci ile teknik proleterleşmeye 
uğradığını savunmuştur.227

Endüstri sonrası topluma geçildiğini savunan kuramcılar, profesyonelle
rin bürokratik örgütlerde yer almasının, profesyonel kişiye, sahip olduğu mes
leki yetke yanında kurumsal yetkeyi de kazandıracağı, dolayısıyla, profesyo
neli daha da güçlendireceği düşüncesindedir. Aynı biçimde, profesyonellerin 
proleterleştiği tezini eleştiren Anleu da, bürokratikleşmenin profesyonelleri 
proleterleştirmediğini, hatta onların takdir yetkilerini kullanmalarına ve belir
li konular üzerinde tekel olarak aldıkları kararları uygulayabilmelerine yöne
lik ‘yönetsel yetke’yi sağlayacağını belirtmektedir. Profesyonellerin bürokra
tik örgütlerde, profesyonel amaçlar ile yönetsel amaçlar arasındaki ilişkinin 
belirsizliğinin yarattığı gerilimden dolayı sorun yaşamalarına rağmen, Anleu 
bürokratik örgütlerin profesyonel özerkliği tehlikeye attığına ilişkin somut ka
nıt olmadığını ifade etmektedir.228 Profesyonellerin proleter olarak değerlendi
rilmesine, sadece endüstri sonrası topluma geçildiğini savunan kuramcılar 
karşı çıkmamaktadır. Neo-Marxist olarak değerlendirilen B. Ehrenreich ve J. 
Ehrenreich, profesyoneller için ‘profesyonel yönetici s ın ıf  kavramını yeğle
mektedirler.229 Bu kavram, ‘üretim araçlarına sahip olmayan ve işbölümünde- 
ki asıl işlevleri, kapitalist kültürün ve kapitalist sınıf ilişkilerinin yeniden üre
timi olan, maaşla çalışan düşünsel işçiler’i ifade etmektedir. Diğer bir deyiş
le yeni Marxist yaklaşımda profesyoneller ‘sömürülmeye açık üst sınıf işçi
lerdir.’

226 C. Derber, anılan "Managiııg P ro fe ss io ııa ls ...s . 312.
227 Üstteki kaynak, s. 313.
228 S. R. L. Anleu, anılan “The L e g a l. . . ” s. 191.
229 B. Ehrenreich - J. Ehrenreich, anılan “Profesyonel-Yönetici Sınıf,” s. 205.
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Endüstri sonrası topluma geçildiğini savunan kuramcılar, mesleklerin 
bürokratikleşmesiyle güçlerinden bir şey kaybetmediklerini ileri sürmektedir; 
oysa, profesyoneller, bürokratik örgütlerde çalışmaya başlamalarıyla birlikte 
sahip oldukları egemenliği büyük ölçüde yitirmiştir. Bu durum, meslekleri, 
özerk ve bağımlı olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu gelişme ile mesleklerin da
ha önce bilgi ve beceriye dayanan meşruluk temeli, sadece belirli bir alanda 
uzman olmalarından dolayı elde edilmiş bir statüye indirgenmiştir. Bunun so
nucunda da meslek, yapısal-işlevselcilerin vurguladığı biçimde toplumda ege
men güç sahibi değil, ‘pazar yönelimli çalışanlar topluluğu’ olarak tanımlanır 
hale gelmiştir.230

Mesleklerin sahip olduğu profesyonalizın ideolojisi yeni sağ ve yeni sol 
yaklaşımlar tarafından farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Bu değerlendir
melerin meslekler açısından getirmiş oldukları ilk eleştiri, profesyonelleşme 
sürecinin önemli bir ivme kazandığı ve büyük ölçüde profesyonalizm ideolo
jisinin oluştuğu modern refah devletine yöneliktir. Bu eleştirilerin gerisinde 
kamu hizmetlerinin sunumundaki yetersizlik, devletin hantal bir bürokratik 
yapı haline gelmesi, kamu kaynaklarının kullanımındaki verimsizlik gibi ne
denler yatmaktadır. Eleştirilerde yeni sağ devletin hantal, tekelci yapıda ve 
verimsiz olmasına; yeni sol ise kültürel çeşitliliğin yönetime yansımasındaki 
başarısızlığa vurgu yapmaktadır.231 Her iki yaklaşım da kamu hizmetlerinin 
planlanmasında, sunumunda ve değerlendirilmesinde en etkili kurumlar ol
maları sebebiyle devlete yönelttikleri eleştirilerin sorumlusu olarak meslekle
ri görmektedir.

Yeni sağ ya da yeni muhafazakarlık, mesleklere yönelik değerlendirme
sinde, profesyonalizm ideolojisinin pazar karşıtı bir ideoloji olduğu varsayı
mından hareket etmektedir. 19. yy girişimcilik ülküsüne bağlı olarak Adam 
Smith ve ardıllarının savunduğu klasik liberalizmin serbest pazar değerlerini 
yeniden canlandırma ve bu değerlere uygun olarak toplumu yeniden yapılan
dırma iddiasındaki yeni sağ, bu amaca yönelik olarak öncelikle ekonomik iş
levlerde etkili olan meslekleri, yeni sağ ideolojiye yaklaştırma çabasına gir
miştir. Yeni sağ yaklaşımın bu çabası, geleneksel mesleklerin seçkinci yapı
larını, kendi ideolojisi açısından tehdit unsuru olarak görmesinden kaynaklan

230 S. B rim ,anilan "Eliot Freidson's Contribution..." s . 274-275.
231 Peter Leonard, Postmodern Welfare - Reconstructuring an Emancipatory Project (London: 

Sage, 1997), s. 86.
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maktadır. Bu nedenle de yeni sağın egemen olduğu siyasal iktidarlar, izlemiş 
oldukları yeniden yapılandırma politikaları ile meslekleri, kendi yanına çek
meye çalışmıştır.232

Modern refalı devletinin içinde bulunduğu mali bunalımın en önemli ne
deninin, refah hizmetlerinin yarattığı maliyet patlaması olduğunu iddia eden 
yeni sağ yaklaşım, egemen olduğu 1980 sonrasındaki hükümetlerce uygula
nan deregulation, özelleştirme, devleti küçültme ve yeniden yapılanma rüzga
rı olarak karşımıza çıkan politikaların, bu bunalıma çözüm olabileceğini ifa
de etmektedir.233 Yeni sağ, bu çözüm önerisinin meslekler açısından da geçer
li olduğunu belirtmektedir. Yeni sağ yaklaşımların mesleklere yönelik değer
lendirmelerinde temel paradigma 'yeni pazar ilişkileri'dir. Temel sav ise, mes
leklerin özyönetim ilkelerinin, profesyonel şirketlerin kartelleşme eğilimleri
nin, gönüllü / zorunlu mesleki örgütlenmenin özelliklerinin, belirli alanlarda 
tekelleşme yönündeki çabalarının vc profesyonalizm ideolojisinin rekabetçi 
serbest piyasanın örgütlenme ve işleyişine uymadığı biçimindedir. Meslekle
rin sunmuş olduğu hizmeti, maliyet analizleri, profesyonel-alıcı ilişkisi, hiz
metin dışsallığı, rekabet ilişkileri gibi değişkenler aracılığıyla ekonomik bir 
çözümlemeye tabi tutan yeni sağ yaklaşımın, profesyonelleşmeye yönelik 
olarak getirdiği eleştirilerden biri profesyonel uğraşların özyönetimidir.234 
Mesleklerin iç düzenlemelerini kendilerinin yapabilmeleri esasına dayanan 
özyönetimin dayanakları olan tekelleşme, reklam verme yasağı, hizmetin kar
şılığı olan ücretlerin mesleki birlikçe belirlenmesi, mesleğe girecek kişilerin 
niteliğini ve sayısını meslek birliğinin belirlemesi gibi öğeler rekabet ilkesi ile 
bağdaşmamaktadır. Getirilen diğer bir eleştiri profesyonalizm ideolojisinin 
yeni pazar ilişkilerinin temel ilkeleriyle çelişmesidir. Hizmetin koşullarını 
meslekler değil, pazar belirler; her hizmet gibi profesyonel hizmet de ölçüle
bilen çıktı ve değer üretir, bu nedenle diğer hizmetler gibi profesyonel hizmet
ler de kullanılan kaynağa göre bir çıktı-maliyet analizi, yöneylem araştırma
sı, veri izleme süreçleri, kâr maksitnizasyonu gibi değişkenler ile değerlendi

232 David Marquand, “Professionalism and Politics: Towards a New Mentality?,” J. Broadbenl 
ve diğerleri (eds.), The End o f  the Professions: The Reslrucling o f  Professional Work (Lon
don: Routledge, 1997), s. 140-144.

233 Terry Johnson, “Work and Power,” G eoff Esland - Graeme Salaman (eds.), The Politics o f  
Work and Occupations (Milton Keynes: The Open University Press, 1980), s. 146.

234 M. Dietrich - J. Roberts, “Beyond the Economics o f Professionalism,” J. Broadbent ve d i
ğerleri (eds.), The End o f  the Professions: The Restricting o f  Professional Work (London: 
Routledge, 1997).
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rilecektir.2"  Bilimsel yönetimin yerleşmesi ve oluşan rekabet ile pazarda kö
tü, verimsiz hizmet kalmayacaktır; çünkü “müşteri en iyi üreticiyi -hizm et su
nan profesyoneli- kendisi seçecektir.”2"

Daha önce değindiğimiz gibi yapısal-işlevselci yaklaşım, profesyonel ile 
hizmetin alıcısı arasındaki ilişkiyi ön planda tutmaktadır. Bu ilişki, modern 
toplumun gelişmesi için toplumda yüksek statüye sahip profesyonellerin alı
cılar üzerinde bir üstünlüğe sahip olması gerekliliği anlayışına dayanmakta
dır.2'7 1970’lerden sonra, mesleklerin uzmanlık bilgilerinden kaynaklanan 
güçle alıcılar üzerinde üstünlük kurmaları ve toplumda kendi konumlarını 
güçlendirmeye yönelik çabaları tartışma konusu olmuştur. Bir başka deyişle 
uzmanlık bilgisinin, belli birtakım maddi ve toplumsal kazanımları meşrulaş
tırmanın aracı haline dönüşmesinin eleştirildiğini görüyoruz.2“ Mesleklere 
yönelik bu eleştiriler, mesleklerin ‘profesyonel tasarı’ (professional project) 
için sınırsız eylem özgürlüğüne sahip olmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.239

Yeni solun mesleklere yönelik yapmış olduğu değerlendirmelerde temel 
paradigma yeni toplumsal ve siyasal ilişkiler; temel sav da, bu ilişkilerin dev
letin meşruluk zeminini etkilediği gibi mesleklerin hegemonyasını da kaldıra- 
cağıdır.1"  Devletin toplumsal ve siyasal alanda bir meşruluk krizi yaşadığı 
varsayımından hareket eden bu yaklaşım, devletin okul, aile gibi kişilerin özel 
alanlarındaki yoğun varlığına karşı politik bir tepki göstermiştir. Devletin ka
musal yaşamda, toplumun azınlıklar ya da kadınlar gibi belirli kesimlerini dış
layan eşitlikçi olmayan örgütlenmesi; insana, çevreye karşı duyarsızlığı bazı 
eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Kadın hakları, azınlık hakları, çevre, sa
vaş karşıtlığı, nükleer enerji karşıtlığı, yerelleşme gibi konulardaki ‘Yeni 
Toplumsal Hareketler’ kamunun sahip olduğu gücün meşruluğunu tartışmaya 
açmış;241 bu gelişmelerin temel sorumlularından biri olarak gördüğü meslek
lerin de tekelci ve seçkinci yapısını, bazı alanlarda sahip oldukları egemenli
ği de sorgulamıştır.2,12

235 G. Esland, anılan “Professions...,” s. 233.
236 Jane Broadbent - Richard Lauglılin, “Accounting Logic and Controlling Professionals; The 

Case o f the Public Sector,” The End o f  the Professions: The Restricting o f  Professional 
Work (London: Routlcdgc, 1997), s. 34-37.

237 H. Siegrist, anılan “The Professions, S t a t e . . . s .  5.
238 M. Burrage ve diğerleri, anılan “An Actor-Based...,” s. 203.
239 H. Siegrist, anılan “The Professions, State...,”  s. 5.
240 S. L. Esquith, anılan “Professional Authority...," s. 237.
241 Aynı yer.
242 Harold Perkin, The Rise o f  Professional Society, England Since 1880, (London: Routlcdge,

1989), s. 475.
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Illich, mesleklerin egemenliğini kabul etmenin “faşizm ideolojisinin ye
ni bir türünün kabulü olacağını” ifade etmektedir. Meslekler çağı olarak ad
landırdığı 20. yy’ın ikinci yarısından sonraki dönemde, hükümetlerin yönelti- 
lerinin sonuçsuz kalmasıyla, toplumsal gereksinmelerin çok küçük bir uzman 
kümesi tarafından belirlendiği, diğer bir deyişle bireylerin birtakım tekelci 
gruplaşmalara boyun eğmek zorunda kaldığı bir döneme girildiğini belirtmek
te ve yaşanan bu durumu eleştirmektedir.245

Yeni sol yaklaşım içinde değerlendirebileceğimiz E. Said, entelektüelle
rin karşılaştığı en ciddi baskılardan biri olarak gördüğü profesyonalizm ile 
emeğin ticarileştiğini, kalıplaştığını, siyasileştiğini, uzmanlaştığını; sonuçta 
profesyonellerin kendilerini bir uzmanlık alanına adayarak tembelleştiğini ve 
yaratıcı olma niteliklerini kaybettiğini belirtmektedir. Said, mesleklerin için
de bulunduğu durumu, entelektüellerin içinde bulunduğu ortamdan yola çıka
rak şöyle açıklamaktadır44:

“...liberal ve demokratik toplamlardaki ileri kapitalizm ortamında insan davra
nışlarına hükmeden rekabet ve piyasa standartlarına göre...düşünceye ve ente
lektüel özgürlüğe getirilen kısıtlamalar(m)...entelektüel uytuncıılıığıı ödüllendi
ren, kişiyi bilimin değil hükümetin koyduğu amaçlara ulaşmaya teşvik eden, 
araştırmaların ve teşviklerin piyasadan daha büyük pay kapmak amacıyla de
netlendiği bir sistemin entelektüel bireye yönelttiği tehditleri dikkate alma ko
nusunda pek titiz davrandığımız söylenemez."

II. PRO FESYO NEL UĞRAŞ

A. Meslekler Toplumbiliminde İnceleme Alanının Değişimi

Meslekler, toplumbilimde sınıf, aile, yerel topluluklar ya da seçkinler gi
bi diğer inceleme nesnelerine göre marjinal bir konumda kalmışlardır. Bunun 
en temel nedeni olarak, toplumbiliminin iki büyük düşünürünün, meslekler

243 tvaıı Illich, “Diîabling Professions,” Disablitıg Professions (London: Marioıı Boyards, 
1977), s. 11-12. S a ıJ 'ia , ‘siyasal doğruculuk’ adına çalışan uzman ve profesyonellerin 
ABD, Britanya ve Fransa’da savunma ve güvenlik başta olmak üzere birçok hizmet alanın
da emperyalist politikaları biçimlendirmede baş aktör olmalarını profesyonelizm ideolojisi
nin egemen olmasına bağlayan eleştirel yaklaşımı için bkz. E. Said, anılan Entelektüel; Sür
gün..., s. 76 vd. Said ile benzer bir yaklaşıma sahip olan N. Chomsky de entelektüel başlığı 
altında topladığı uzmanların, profesyonellerin, akademisyenlerin ya kişisel çıkar peşinde 
koştuklarını ya da -daha kötüsü olarak- modem sömürünün doğrudan birer aracı oldukları
nı belirtmektedir. Noam Chomsky, M odern Çağda Entelektüellerin Rolü (Çcv. S. Ayaz) (İs
tanbul: Pınar Yayınları, 1994), s. 51 vd.

244 E. Said, anılan Entelektüel, Sürgün..., s. 80.
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konusuna neredeyse hiç yer vermemesi gösterilmektedir.245 Marx, sınıfsal ça
tışmada tarihsel öneminin olmadığını düşündüğü meslekleri ve meslek sahip
lerini göz ardı etmiş; daha çok çağcıl toplumda çalışma ilişkilerine değinen ve 
kamusal ya da özel örgütlerin, çalışanlarıyla ilişkilerine değinen Weber ise sa
dece statü ile ilgili çalışmalarında ve meslekleri diğer çalışma gruplarından 
ayıran ‘uğraşsal küme kapalılığı’na ilişkin çalışmalarında incelemiştir. Fakat, 
gerek Marx, gerek Weber, gücün ve yetkenin dağılımındaki eşitsizlik ve ça
tışma konularında mesleklere özel bir yer vermemişlerdir.246 Sayıları ve öne
mi giderek artan mesleklerin, ancak 20. y y ’da, İngiltere ve ABD’de özellikle 
endüstrileşme ve kentleşmenin etkisiyle yaşanan dönüşümün ve Almanya'da 
oluşan bağdaşımcı devlet örgütlenmesinin sonucunda, inceleme konusu ya
pılmaya başlandığını görmekteyiz.247

Meslekler toplumbiliminde üç temel bakış açısı egemen olmuştur. Bun
lardan ilki, mesleklerin tek tek, sahip oldukları özelliklere yapılan vurgu ile 
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeye göre, meslekleri sıradan uğraşlar
dan ayrıcı özellikler belirlenmiş ve bunlar ayrıntılı biçimde sıralanmıştır.248 
Diğer yaklaşım, profesyonelleşme sürecinin, uğraşların profesyonel statü el
de etme çabası açısından incelenmesidir. Son yaklaşımda ise meslekler tarih- 
sel-kültürel olarak karşılaştırmalı ve karşılıklı etkileşimde bulunan aktörlerle 
olan ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır.249 Biz de bu çalışmada, son yaklaşı
mı benimseyeceğiz.

Meslekler toplumbilimiyle ilgili ilk çalışmalarda İngiliz yazarların 
önemli bir ağırlığının olduğunu görmekteyiz. İlk çalışmalardan biri olarak 
Herbert Spencer’ın, uzmanlaşmış bilgi ve beceriye sahip mesleklerin, toplum
sal gelişmedeki önemine yer veren ‘Sosyolojinin İlkeleri’ adlı kitabı gösteril
mektedir. Aynı biçimde, dönemin diğer toplumbilimcilerinden Beatrice-Sid- 
ney Webb ve R. H. Tawney de kapitalizmin ulaştığı noktada meslek birlikle

245 Michael Burragc, "Introduclion: The Professions in Sociology and History,” Rolf Torsten- 
dahl - Michael Burrage (eds.) Professions in Theory and History; Rethinking the Study o f  
the Professions (London: Sage, 1990), s. 1.

246 M. Burrage, anilan ‘'Introduction...,” s. 2.
247 M. S. Larson, anilan The Rise o f  the Professionalism, s. 141.
248 E. Freidson, anilan “Why Art...,”
249 Rolf Torstendahl, “Essential Properties, Strategic Aims and Historical Development: Three 

Approches to Theories o f  Professionalism,” R olf Torstendahl - Michael Burrage (c ds.). Pro
fessions in Theory and History; Rethinking the Study o f  the Professions (London: Sage. 
1990), s. 44-45; S. Brint, anilan “Eliot Freidson’s Contribution...,” s. 260.

61



rinin ‘kamu yararı’na yönelik olarak önemlerini belirtmiş ve tüm endüstrinin 
profesyonelleşmesi gerekliliğini vurgulamıştır.250

20. yy’a girildiğinde toplumbilimdeki diğer toplumsal öznelere göre he
nüz ilgi alanı haline gelmemiş olan mesleklerin, özellikle Durkheiııı ve Par- 
sons’ın çalışmalarıyla önem kazanmaya başladığını görmekteyiz. Ancak bu 
iki toplumbilimcinin çalışmaları, Marx ve Weber’in çalışmalarında da olduğu 
gibi, doğrudan meslekler toplumbilimi ile ilgili olmayıp daha çok bu alana yö
nelik genel düzeyde çözümlemelerdir.251 İkinci Dünya Savaşı sonrasında İn
giltere’de olduğu gibi Amerikan toplumbiliminde de mesleklere yönelik ilgi 
artmıştır. Amerikan toplumbilimcileri, sahip oldukları bilgi ve beceri; özel 
etik kurallar üzerine yapılanan profesyonel-alıcı ilişkisi; bu ilişkideki özgeci 
tutumları nedeniyle mesleklerin, uğraşlardan farklı olarak, kamusal gereksin
meyi karşılamakta olduklarını ifade etmiş, diğer bir deyişle, kamunun bir 
‘hizmetkar’ı sayılmaları gerektiğine yönelik bir değerlendirme yapmışlar
dır.252

Meslekler toplumbilimi ile ilgili temel çalışmaların 1960’lı yıllarda baş
ladığını görmekteyiz.25' Bu dönemde, ortak çıkar grupları olarak mesleklerin 
tüm toplum düzeyinde etkileri inceleme konusu olmuştur.254 1960’lardan son
ra hem ABD, hem de İngiltere’de, meslekleri, daha çok bir özellikler dizisi255 
biçiminde ele alan yapısal-işlevselci yaklaşımın eleştirildiği bir döneme giril
miştir.256 1970’lerde etkisini artıran bu eleştirilerle birlikte meslekler toplum
biliminde o zamana değin yapılan çalışmaların varsayımlarının sorgulandığı, 
özellikle de yapısal-işlevselci yaklaşımın profesyonel norm ve rol ilişkileri ve 
alıcı ile olan karşılıklı ilişkilerine olan vurgusunun yerini, mesleklerin politik 
ve ekonomik alandaki mücadelesinin aldığı görülmüştür.257 Bu dönemde, 
mesleklerin tekelci özellikleri,258 politik, ekonomik seçkinler ve devlet ile olan

250 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 27.
251 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s . 20-21.
252 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 28.
253 Bunlara, W ilensky. Greenwood, Barber. Goode ve Hughes'un çalışmalarını örnek göstere

biliriz.
254 John A. Jackson. “Introduction,” Professions and Professionalization (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1970), s. 3.
255 Her ikisi de İngilizce’de yaygın olarak kullanılan, ‘traits approach’ ya da ‘attribute appro

ach' karşılığı olarak.
256 M. S. Larson, anılan The Rise of..., s. xii-xiv; K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. xi.
257 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 29.
258 Bkz. Freidson'un o dönemdeki görüşlerini de içeren Professional Powers adlı kitabı.
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ilişkileri,2'9sınıfsal konumları, pazar ile olan ilişkileri2'0 inceleme alanı olarak 
seçilmiştir. Bu incelemelerin bazılarında meslekler, ekonomik değişkenler 
açısından ele alınmıştır.261 1970’lerde bu genel görünüm değişmiş; meslek 
kavramı yeniden toplumbilimin gündemine girmiştir. Bu dönemde daha önce 
yapılmış meslek araştırmalarının gerisinde yatan kuramsal çerçevenin eleşti
rildiğini ve değişik meslek gruplarının tarihsel gelişimi ve örgütlenmesi üze
rine yeni araştırmaların giderek arttığını görmekteyiz. Bunun başlıca nedeni, 
günümüzde endüstri toplumlarının dönüşümüne ilişkin kuramsal tartışmaların 
odağında işbölümünün ve mesleklerin olmasıdır. Bu tartışmalar, kapitalist en
düstri toplumlarının sınıf yapısı içinde büyüyen ‘yeni orta sınıf,’ ‘yeni işçi sı
nıfı,’ ‘yeni küçük burjuvazi,’ ‘beyaz yakalı’ gruplarının tanımlanmasında 
odaklanmaktadır. Bu yeni gelişmeler sonucunda, mesleklerin güç ve siyasal 
etkinlik kazanmış gruplaşmalar olarak inceleme nesnesi haline gelmeye baş
ladığını görmekteyiz.262

Meslekler toplumbiliminde, mesleklerin ‘özellikler dizisi’ yaklaşımıyla 
incelenmesini eleştiren ve vurgunun ‘yapı’daıı ‘süreç’e geçmesi gerektiğini 
belirten Freidson,263 yapısal etmenler yanında, meslek örgütünün kendisi, bu 
örgütün toplumdaki konumu, profesyonellerin sahip oldukları ekonomik ve 
politik güç, devletin genel ve özel politikaları ve hatta günün egemen ideolo
jileri gibi durumsal etmenlerin de incelenmesi gerekliliğini belirtmiştir.261

Freidsoıı’ın çalışmaları ile mesleklerin incelenmesinde temel soru da, 
‘mesleklerin siyasal gücünün nereden kaynaklandığı’ haline gelmiştir.265 Bu 
dönemde başta politika olmak üzere eğitim, tarih ve toplumbilim alanlarında 
yapılan çalışmalarda da mesleklerin devlet ve pazar ile olan ilişkilerinin kar
şılaştırmalı ve tarihsel olarak incelenmesinin öne çıktığını görüyoruz.266 Fark

259 Bkz. T. Johnson, anılan “Work and Power,"
260 M. S.Larson, anılan The Rise of..., adlı kitabı
261 M. Dietrich -  J. Roberts, anılan “Beyond the...,” s. 14-33. Yazarlar, profesyonelleşmeyi 

özellikle pazar ilişkileri, mülkiyet ve dışsallıklar gibi konular açısından incelemektedir.
262 A. Öncü, anılan Toplumsal Dçğişme..., s. 8-9.
263 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 31-32.
264 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 2-3. Freidson, çalışmalarında güç kavramı yerine 

daha çok ‘örgütlü özerklik' deyimini tercih etmiştir. Eliot Freidson, "Theory o f Professiona
lism: Method and Substance,” http:lliisa.ucsf.edu/~eliotfirheory_of_Professionalism,.html

265 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 29; K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 4- 
5. Freidson buna yönelik olarak ABD ve Büyük Britanya’da hekimlik mesleğinin neden 
güçlü hatta egemen hale geldiğini araştırmıştır.

266 H. Siegrist, anılan “The Professions...,” s. 6 ; A . Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 45.
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lı ülkelerin kendi politik tartışmaları içinde liberal, demokratik devlet ve re
fah devleti örgütlenmesinde, mesleklerin konumu ve rolleri tartışılmış ve re
fah devleti yöneltileri olarak eğitim, hukuk, sağlık ve teknoloji konularını dü
zenlemedeki rolleri üzerine yoğunlaşılmıştır.267

Meslekler toplumbiliminde Anglo-Amerikan yaklaşımın egemenliği 
1980’lere kadar sürmüştür. Burrage'a göre bu egemenliğin en temel nedeni, 
İngiliz toplumbilimcilerin, bu alan ile ilgili çalışmaların Kraliyet sporu kriket 
gibi, sadece kendilerince yapılabilecek nitelikte olduğunu düşünmelerinden 
kaynaklanmaktadır.268 Gerçekte, Kıta Avrupası’nda meslekler ile ilgili çalış
maların yapılmamış olmasının bir sonucu olan bu soyadönüklük, E. Freidson, 
Siegrist, Burrage, Brante, Larson, Macdonald gibi yazarların Batı Avrupa 
meslekleri üzerine yaptığı ve birçoğu karşılaştırmalı nitelikteki çalışmalarla 
bir ölçüde kırılmıştır.

Meslekler toplumbiliminin, 1980’Ii yılların ortalarından sonra, geçen 
otuz yıla göre, kuramsal değerlendirmelerden çok görgül araştırmaların so
nuçlarına yönelik değerlendirmelerin yoğunlaştığını, fakat aynı zamanda ilgi 
alanının yayıldığını, popülerleştirildiğini görüyoruz. Artık profesyonel olmak, 
spor, sanat ve hatta yönetim alanında kuramsal içeriğinden uzak, sadece pro
fesyonelliğin maddi yönüne dayalı olarak kullanılmaya başlanmış, bu tanım
lamalar doğrudan meslekler yazınını etkilemiştir.269

B. Profesyonelleşme Süreci

Profesyonelleşme, doğrusal olmasa da genel olarak her ‘iş’in ‘uğraş’laş- 
tığı, her ‘uğraş’ın da ‘meslek’leştiği, süreklilik gösteren bir süreçtir.™ Bu sü
reç meslekler için toplumsal ve ekonomik statülerinin yükselmesi, buna bağ
lı olarak da güçlerinin artması anlamına gelmektedir.271 Meslek statüsü, genel
likle bir sürecin sonucunda elde edilmektedir. Ancak işbölümünün artması, 
eğitim düzeyinin yükselmesi, her uğraşın meslek olacağı ve tüm iş kollarında

267 H. Siegrist,anılan “The Professions...," s . 5; M. Burrage ve diğerleri, anılan “An Actor-Ba- 
sed ...” s. 203.

268 M. Burrage, anılan “Introduction...,” s. 4.
269 Profesyonel aşçılık, profesyonel fotoğrafçılık, profesyonel futbolculuk gibi birçok alanda bu 

kullanım biçimini görmekteyiz.
270 D. J. Hickson - M. W. Thomas, “Professionalization in Britain: A Preliminary Measure

ment,” Sociology (V. 3, 1969), s. 37 vd.
271 H. W ilensky, anılan “The Professionalization of Everyone,” s. 138.
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aynı ölçüde profesyonelleşme yaşanacağı anlamına da gelmemektedir.272 Uz
manlaşma, bilgi ve beceri düzeyinin artması, çalışma yaşamına yönelik dü
zenlemelerin nesnel standartlar temelinde oluşturulmaya başlanması ve buna 
dayanarak lisans, sertifika sisteminin yerleşmesi, hizmet sektörünün genişle
mesi profesyonelleşme sürecini yaratan nedenlerden bazılarıdır.273 Fakat, bu 
gelişmeler bir uğraşın meslek haline gelmesi için yeterli değildir. Genel ola
rak profesyonelleşme sürecini oluşturan bu gelişmeler yanında uğraşın birta
kım özellikleri kazanması gereklidir. Bu özellikler, uğraşın tam zamanlı bir iş 
haline gelmesi, mesleki bilginin üyelere kazandırıldığı eğitim ve içselleştirme 
sürecinin varlığı, meslek birliklerinin oluşturulması, meslek alanının sertifika 
ve yetkilendirme gibi araçlarla sınırlandırılması, mesleki uygulamalar için 
etik kodların oluşturulması olarak sıralanabilir.274

Toplumda bilgi ve uzmanlık düzeyinin yükselmesi, çalışma yaşamının 
düzenlenmesi ve birtakım özelliklerin kazanılması uğraşların meslek olması 
için yeterli olmayabilir. Profesyonelleşme sürecinde diğer bir önemli aşama, 
uğraşın kendi çalışma alanına ilişkin bir istem yaratması ve güvenilirliği ko
nusunda kamuoyunu ikna etmesidir. Bu aşamada, devlet ile kurulacak olan 
ilişkiler de belirleyici olacaktır.

Mesleklerin incelenmesinde önceleri ‘meslek nedir?’ sorusuna cevap 
aranmıştır. Fakat daha sonraki çalışmalarda giderek bu sorunun yerini ‘mes
lekler toplumsal hareketler gibi öznel gelişim tarihine sahiptir, farklı toplum- 
larda, farklı koşullarda değişik biçimlenirler’ varsayımının uzantısı olarak 
‘uğraşlar nasıl profesyonelleşmektedir?’ sorusu almıştır.275

Meslekleri, ilk olarak düzenli bir biçimde inceleyen Millerson’dur.276 
Millerson, değişik zamanlarda farklı araştırmacılar tarafından yapılan ‘uzman 
meslek’ tanımlarını kullanarak yirmi üç maddeden oluşan özellikler dizisi 
oluşturmuştur. Bu özellikler dizisinde, yirmi bir araştırmacı arasında her biri
nin üzerinde uzlaşmaya vardıkları bir tek madde bile bulunmaması, meslekler 
yazınının o dönemde ne derece yeni bir alan olduğunu göstermektedir. Mil-

272 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 19,41.
273 H. W ilensky, anılan "The Professionalization..,” s. 138.
274 Aynı yer.
275 D. J. Hickson - M. W. Thomas, anılan “Professionalization in ...,” s. 39; J. A. Jackson, anı

lan "Introduction,” s. 6.
276 Geoffrey Millerson, The Qualifying Associations (London: Routledge and Kegan Paul, 

1964), s. 5.
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lerson’un çalışmasına dayanan bir araştırma, değişik mesleklerin bu özellik
lere ne ölçüde sahip olduklarını Guttınan ölçeğini kullanarak belirleyen Hick- 
son ve Thomas tarafından yapılmıştır.277 Hickson ve Thomas’ın çalışmasına 
temel olan varsayım, “değişik uğraş alanlarında uzmanlaşmanın, aynı istas
yonlardan geçerek yerine varan bir trenin vagonları gibi, belli bir doğrultuya 
ve sonuca ilerlediğidir.”278 Bu varsayım, meslekler yazınına önemli katkılar 
yapan Durkheim’in “uzmanlaşma arttıkça, tüm iş kollarında profesyonelleş
meye doğru gidileceğini ve bu doğrultunun mesleklerin doğal tarihi olduğu” 
düşünceleriyle aynı yöndedir.279 Bu varsayımı meslekler ile ilgili çalışmalar 
yapan diğer birçok yazar da benimsemiştir.

Profesyonelleşme süreci, toplumda var olan işbölümü, toplumsal iktidar 
ilişkileri, eğitim sistemi, ekonomik pazar ve siyasal sistem, birbirine geçmiş 
meslek içi ilişkiler, mesleklerarası ilişkiler, meslek ve diğer aktörler arasında
ki ilişkiler gibi farklı alanlar çerçevesinde, çok yönlü ve tarihsel gelişimi de 
içeren bir biçimde incelenmelidir.2“

Profesyonelleşme sürecini inceleyen çalışmalarda, meslek topluluğunun 
öğelerini belirlemek için ‘ideal tip’ olarak kabul edilen hukuk ve hekimlik 
mesleklerinin gelişme modelinin temel alındığını görmekteyiz. Bu iki mesle
ğin geldiği noktanın meslek topluluğunun oluşması, belli bir uzmanlık alanın
da çalışanların bütünleşmesi, çalışanlar arasında kolektif öğelerin güçlenmesi 
gibi etmenlerin sonucunda her uğraşın ulaşacağı bir nokta olup olmadığı araş
tırma konusu yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda, ideal tip mesleklerin profes
yonelleşme sürecinin, sadece özel koşullara dayanan bir tarihsel gelişimin 
ürünü olup olmadığı ya da uğraşlıktan mesleğe geçişte değişik iş kollarının 
profesyonelleşmesinde izlenecek model olup olamayacağı sorularına yanıt 
aranmıştır.281

Hukuk ve hekimlik mesleklerinin sahip oldukları güçlü konumu, mesle
ki eğitim kurumlarınıtı 16. yy’dan itibaren etkin biçimde var olması ve ‘Batı 
toplumlarında, 19. yy’ ortalarından bu yana tüm işgücü profilinin büyük de
ğişimlere uğradığı bir dönemde bütünlüklerini koruyabilmiş olmaları, ekoııo-

277 D. J. Hickson - M. W . Thomas, anılan “ Professionalization in...." s. 37-53.
278 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 23.
279 Üstteki kaynak, s. 19.
280 H. Siegrist, anılan “Professionalization as . . .” s. 178.
281 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 26 ,48 .
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mik vc siyasal güçlerini pckiştirebilmiş topluluklar olmaları nedeni ile elde et
tikleri’ belirtilmektedir.282 Hukuk ve hekimlik meslekleri belirtilen bu özellik
lerinden dolayı yerleşik ve güçlü hale gelmişken, daha farklı toplumsal ve 
ekonomik koşulların ürünü olan mühendislik mesleğinin, bu iki meslekten 
farklı olarak kurumsallaşmış biçim sd eğitimin etkisiyle değil, akademik bir 
uzmanlık haline gelmeden önce uğraşsal eğitim veren alt düzey teknik okul
larda ve daha çok fabrikalarda üretilen uygulama bilgisinin sonucu olarak ge
lişmiş olması bu düşünceyi destekler niteliktedir.

Hukuk ve hekimlik, genellikle orta ve daha üst sınıf üyelerinin sağlaya
bildiği bir eğitim sonucunda sahip olunan ve büyük ölçüde serbest çalışma 
imkanı bulmuş mesleklerdir. Buna karşılık, uygulamadan kaynaklanan bir uz
manlık olarak gelişen ve çoğunlukla endüstri işletmeleri ve kamu bürokrasi
sinin yönetimi altında çalışma imkanı bulmuş bir meslek olarak mühendisli
ğin, mesleki uzmanlık eğitimi veren kurumlan ve birliklerini kurmalarından 
sonra dahi, toplumsal ve ekonomik bakımdan güçlü konuma gelmesi diğer iki 
mesleğe göre daha zor olmuştur.283

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere profesyonelleşme sürecinde, deği
şik iş kollarında, profesyonelleşmenin hangi aşamalardan geçerek gerçekleş
tiğinin yanında, toplumlarda neden bazı mesleklerin bütünlüklerini koruyabil
dikleri ve güçlü konumda olabildikleri de inceleme konusu yapılmalıdır. Çün
kü, bu tip yerleşik mesleklerin özellikleri, belirli bir tarihsel ve toplumsal ge
lişmenin ürünü olup, profesyonelleşen diğer uğraşların zamanla ulaşacakları 
bir düzeyi göstermemektedir.284 Buradan hareketle, profesyonelleşme süreci
nin V/ilensky’nin belirttiği biçimde ‘doğal bir gelişim tarihinin’ olmadığını 
söyleyebiliriz.285

Uğraşların profesyonelleşmesi her dönemde belirli bir düzeyde gerçek
leşmektedir. Fakat, Wilensky’nin de belirttiği gibi binlerce uğraş alanı meslek 
olma mücadelesi içinde iken bunlardan çok azı meslek olabilecektir.2“  Bir 
başka deyişle her uğraşın meslek olabilmesi mümkün değildir. Uğraşlar, ken
di aralarındaki rekabetçi ilişkiler, devletin ve yerleşik mesleklerin bu alanda
ki birtakım sınırlamaları gibi bazı nedenlerden dolayı meslek olma mücadele

282 Üstteki kaynak, s. 45.
283 R. Collins, anılan The Credential..., s. 132.
284 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 48.
285 H. W ilensky, anılan “The Professionalization..,”  s. 142.
286 Üstteki kaynak, s. 141.
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sinde birçok engelle karşılaşırlar. Ortaçağ sonlarında hukuk, hekimlik, din 
adamlığı, akademisyenliğin ve bir ölçüde de askerliğin elde ettiği meslek sta
tüsüne; 20. yy’ın başlarında dişçilik, mimarlık, mühendislik ve daha sonra 
muhasebecilik; 1960’lardan sonra okul, hastane, gönüllü kuruluşlar, yerel yö
netim ve şirket yöneticiliğini kapsayacak biçimde yöneticilik, kent plancılığı, 
sosyal uzmanlık, veterinerlik gibi uğraş alanlarının aynı ölçülerde olmasa da 
ulaştığını görmekteyiz. Bu gelişimi daha net görebilmek açısından Wi- 
lensky’nin ABD’de mesleklerin profesyonelleşme sürecini gösteren Çizelge 
2 ’den yararlanabiliriz.

Uğraşların profesyonelleşme sürecini ele alan MacDonald, meslek olma 
yolundaki uğraşların ekonomik ve toplumsal alandaki ilişkilerini, sahip olma
sı gereken birtakım özellikleri Çizim 1 ’deki gibi kavramlaştırmaktadır.287

Çizelge 2: ABD’de Mesleklerin Profesyonelleşme Süreci*
T a m İlk İlk İlk İlk İlk B içim sel

Z a m a n lı E ğ itim Ü n iv e rs i te Y erel U lu sa l D evlet E lik
M esle k le r iş O k u lu E ğ itim i B irlik B irlik l i s a n s ı K o d la r

Y erleşik  M eslek
H ekim lik 1700 1765 1779 1735 . 1847 1780 1912

H ukuk 17 yy. 1784 1817 1802 1878 1732 1908
M ühendislik 18 yy. 1819 1847 1848 1852 1908 1910

M uhasebe 19 yy. 1881 1881 1882 1887 1896 1917

Y a n  - M eslek
K ütüphanecilik 1732 1887 1897 1885 1876 1917 1938

H em şirelik 17 yy. 1861 1909 1885 1896 1903 1950
Sosyal Uzm an 1898 1898 1904 1918 1874 1940 1948

V eteriner 1803 1852 1879 1854 1863 1886 1866

Y en i M eslek
K ent Yön. 1912 1921 1948 1914 1914 Yok 1924

K en t Plancılığı 19 yy. 1909 1909 1947 1917 1963 1948
H astane Y ön. 19 yy. 1926 1926 1933 1957 1939

S a h te  M eslek
Reklam cılık 1841 1900 1909 1894 1917 Yok 1924

♦K aynak: H . W ilensky, anılan "T he Professionalisation  o f  E veryone” s. 143.

287 MacDonald, çiziminde profesyonelleşme süreci yerine "professionalproject"  kavram seti
ni kullanmaktadır.
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Çizim 1: Uğraşların Profesyonelleşme Süreci; Kavramsal Özet*

Profesyonelleşme sürecine yönelik model incelemelerinde diğer bir nok
ta gelişmekte olan ülkelerin durumudur. Gelişmekte olan ülkeler; eğitim, sağ
lık ve alt yapı gibi temel kamu hizmetlerinin karşılanmasına yönelik bilgi, 
teknik ve yetişmiş eleman gereksinmelerini, çoğu zainan gelişmiş ülkelerden 
karşılamaktadır. Diğer bir deyişle, kendi meslek bilgilerini üretemeyen top
lumlar, bu bilgileri üreten toplumlara bağımlı kalmaktadırlar. Bu durumda, 
gelişmekte olan ülkelerdeki mesleklerin profesyonelleşme sürecinin gelişmiş 
ülkelerden aktarılan değerlerin etkisinde kalacağı ve aktarılan modellerin bir 
kopyası olacağı yönünde bir düşüncenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Fa
kat, tek bir gelişmiş ülke profesyonelleşme modeli yoktur. Başka bir deyişle
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gelişmiş ülkelerin de her birinde geçerli ortak bir profesyonelleşme modeline 
sahip olduğu söylenemez. Aynı mesleğin profesyonelleşme süreci, farklı ta
rihsel ve toplumsal dengeler içinde farklı sonuçlanmıştır. Profesyonelleşme 
sürecini etkileyen diğer bir nokta da bilgi ve tekniğin hangi tarihsel ve top
lumsal koşullarda aktarıldığıdır.288

C. Mesleklerin Sınıflandırılması

Meslekler, birçok biçimde sınıflandırılmıştır. Bunlardan ilki, en genel 
bakış açısıyla toplumda varolan çalışma yapısının tümünü göz önünde bulun
duran ve meslekleri; profesyonel, ara, kalifiye, yarı-kalifiye ve kalifiye olma
yan biçiminde ayıran yaklaşımdır. Bu sınıflandırma, ‘esas olarak toplumdaki 
temel toplumsal ayrımın kol işçileri ile kafa işçileri arasında olduğunu ifade 
eden mesleki bir statü sıradüzeni’ni göstermektedir.289

Diğer bir sınıflandırma biçimi, profesyonelleşme sürecinde mesleklerin 
konumu vurgulanarak yapılmıştır. Etzioni’nin, 'meslek olmayan işler,' 'yarı 
meslekler' ve 'meslekler' şeklindeki sınıflandırması buna örnektir.2’0 Etzioni, 
profesyonelleşen meslekler olarak nitelendirdiği yarı-mesleklere hemşirelik, 
sosyal uzmanlık ve öğretmenliği örnek göstermektedir.

Meslekler arasında kimi zaman yaşam tarzları, toplumsallaşma yapı ve 
süreçleri açısından büyük benzerlikler görülebilmektedir. Bu nedenle 'profes
yonel' ve 'profesyonel olmayan meslek'leri birbirinden keskin bir çizgi ile 
ayırmak yerine, profesyonelleşme sürecindeki yerini belirlemek daha doğru
dur. Profesyonel olma, farklı meslekler için olduğu gibi aynı meslek içinde de 
bir derecelendirme ölçütüdür. Örneğin, farklı meslekler olarak hekimlik mes
leği, mühendislik mesleğine göre daha profesyoneldir. Aynı hizmet alanında
ki hekimlik hemşireliğe göre daha profesyoneldir.291 Benzer biçimde, hekim
lik mesleğinde üniversitede araştırma yapan hekimin, bir kurum içinde temel 
sağlık hizmetleri sunan bir hekimden daha profesyonel olduğu söylenebilir.292

288 E. C. Hughes, anılan “Professions,” s. 668; A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 52.
289 Bu sınıflandırma Brilanya Genel S icil'in  resmi sınıf şemalarını göstermektedir. Steplıcn Ed- 

gell, Sın ıf  (Çev. Didem Özyiğit) (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), s. 43-44.
290 Anıitai Etzioni (ed.), Tlıe Semi Professions and Their Organizations: Teachers, Nurses, So- 

cial \Vorkers (USA: The Free Press, 1969), s. i-x. Etzioni, yarı-meslek deyimini küçültücü 
bir ifade olarak kullanmadığını hatta gelişen meslekleri ifade eden alt (sub) meslek ya da 
sahte (pseudo) meslek gibi diğer kullanımların daha küçültücü olduğunu belirtmektedir.

291 Hemşireliğin profesyonelleşme süreci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. E. Freidson, anılan 
“Professionalism...,”

292 B. Barber, anılan "Some Problems ...,”  s. 671-672.
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Mesleklerin diğer bir sınıflandırması Halliday tarafından yapılmıştır.293 
Bu sınıflandırma, mesleklerin bilişsel temelinin betimleyici ya da buyurucu 
olması ayrımına dayanmaktadır. Betimleyici özellikte bilgiye sahip ve daha 
çok doğa bilimlerine dayanan ‘bilimsel meslekler’e hekimlik, mühendislik; 
buyurucu özellikte bilgiye sahip ve daha çok değerlerle ilgili ‘normatif mes
lekler’e de din adamlığı ve hukuk gibi meslekleri örnek göstermektedir.

Mesleklerin sınıflandırılmasında Brante farklı bir yol izlemiştir.294 Bran- 
te, meslekleri, Çizelge 3’te görüldüğü gibi yapısal-işlevselci öğelere dayana
rak serbest meslekler, akademik meslekler, refah devleti meslekleri, sermaye 
meslekleri ve sınıflandırmasına daha sonradan eklediği politik meslekler ol
mak üzere beşe ayırmaktadır.295

Çizelge 3: Mesleklerin Sınıflandırılması*
S e rb e s t M e s le k le r K endi İşinde Ç alışan  H ek im , H ukukçu, M ühendis, 

M uhasebeci vb.

S e rm ay e  M eslek le ri Ö zel S ek tö r T arafın dan  Ç alıştırılan  H ekim , H ukukçu, 
M ü hend is , M uhasebeci vb.

P o litik  M e sle k le r Politik S eçk in le r, Üst Düzey D evlet M em urları vb.

R e fa h  D evleti M eslek le ri K am u T arafından  Ç a lış tın lan  Sosyal U zm an, Ö ğre tm en , H ek im , M ühendis vb.

A k a d e m ik  M e sle k le r D oğa ve T o p lu m  B ilim cileri, San at E ğitim cileri vb.

•K aynak: T . B rante , anılan  "P rofessional T y p e s ...,”  s . 85.

293 T . C. Halliday, Bcyond M onopoly (London: University o f  Chicago, 1987), s. 36 vd.'den ak
taran K. Macdonald, anılan The Sociology of..., s. 168-171.

294 Tlıomas Brante, "Professioııal Typcs as a Strategy o f  Aııalysis," TORSTENDAHL, R olf - 
BÜRRAGE, Michael (eds.), Professions in Theory and History; Rethinking ıhc Study o f  thc 
Professions (London: Sage, 1990), s. 75-93. B ir başka sınıflandırmayı da Esland’da gör
mekteyiz. Esland; muhasebe, bankacılık, m ühendislik, denetim, mimarlık gibi meslekleri, 
‘yönetim m eslekler'i; sosyal uzmanlık, öğretmenlik gibi meslekleri ‘refah meslekleri’ ola
rak ayırmaktadır. G. Esland, anılan “Professions...,” s. 225.

295 T. Brante, anılan “Profcssional Types . . ."  s. 85. Profesyonelleşme sürecinde etkili olan kül
türel. politik ve ekonomik güç ilişkilerinin tarihsel gelişimi içinde değerlendirilmesine da
yanan Siegrist'in sınıflandırması, meslek örgütlenmelerinin ayrımı temelinde bir sınıflan
dırma olup; korporatif meslek (corporate profession). devlet kaynaklı meslek (state profes- 
sion), özgür meslek (liberal profession) ve yeni korporatif meslek (neo-corporate professi
on) olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Siegrist, bu örgütlenme biçimlerinin, tarihsel gelişimi 
ifade eden doğrusal bir gelişim çizgisinde olm ayıp farklı tiplerin eş zamanlı var olduğu bir 
özellikte olduğunu belirtmektedir. H. Siegrist, anılan “Professionalization as ...,” s. 177-201.
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1. Serbest Meslekler: Serbest meslekler, Anglo-Amerikan yazınında ge
leneksel meslekler olarak nitelendirilen ve kendi işinde çalışanların oluşturdu
ğu meslek topluluğudur. Bu mesleklere, pazar yönelimli, ‘küçük ölçekli giri
şimci’ olarak nitelendirilen hekimlik, avukatlık, muhasebecilik ve oranı diğer
lerine göre çok daha az olmakla birlikte mühendislik örnek gösterilebilir.

2. Sermaye Meslekleri: Sermaye meslekleri, kapitalist şirketlerin varlığı
nı sürdürebilmeleri için gerekli, ussal ve yenilikçi eylemleriyle şirketlerinin 
karını artırmaya çalışan profesyonellerin oluşturduğu meslek grubudur. Şir
ketler için çalışan hekim, hukukçu, mühendis ve muhasebeciler buna örnek 
gösterilebilir.

3. Politik Meslekler; Hükümetler, siyasal partiler, sendikalar ve devlet 
bürokrasisinde üst düzeyde yer alan kişilerin oluşturduğu meslek grubudur.

4. Refah Devleti Meslekleri; Devlet bürokrasisi ve yerel nitelikteki ku
ramlara bağlı kuruluşlarda hizmet veren, meslek ile ilgili düzenlemelerin bü
yük ölçüde bürokrasi tarafından yapıldığı meslek grubudur. Sağlık personeli, 
öğretmenler, sosyal uzmanlar ve benzeri kamu görevlileri buna örnek göste
rilmektedir.

5. Akademik Meslekler: Bilimsel eğitim yanında kültürel bir işlevleri de 
olan akademik mesleklerin, kendi iç düzenlemelerini yapabilmeleri ve farklı 
kariyer yönelimine sahip olmaları nedeniyle özyönetimi en çok başarabilmiş 
meslek kümesi olduğu belirtilmektedir. Bu meslek grubuna, doğa ve toplum 
bilimlerinde araştırmacı ya da akademisyen olanlar, sanat ve kültür alanların
daki eğitimciler dahil edilmektedir.

Meslekleri sahip oldukları bilişsel, politik ve yapısal özelliklere göre sı
nıflandıran Reed üç ayrı uzmanlık grubundan söz etmektedir. Reed’iıı meslek 
sınıflandırması Çizelge 4 ’te gösterilmiştir.296 Reed, bu sınıflandırmasında pro
fesyonelleşme sürecinin çeşitli dönemlerinde egemen olan uzmanlık grupları
nı şu şekilde ayırmıştır: Endüstri öncesi dönemde (1500) din adamlığı, hekim
lik ve hukuk; endüstri devrimi (1800) ile birlikte mühendisler, muhasebeciler; 
refah devleti ile birlikte (1900-1948) öğretmenler ve sosyal uzmanlar; giri
şimciliğin yükselmesiyle (1980’ler) işletme ve yönetim uzmanlığı; bilgi top-

296 M. I. Reed, anılan “Expert Powcr and Control...," s. 586.
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lumuna geçişle birlikte (1990’lar) enformasyon, iletişim ve medya uzmanlı
ğı.297

Çizelge 4: Geç Modernlikte İşbölümü*
U zm a n lık  K üm esi B ilgi T em eli G ü ç  S tra te j is i Ö rg ü tse l B içim U ğ ra ş  T ip le ri

B a g ın ıs ız -Ö z g ü r
M e sle k le r

So yu t, K odifıye 
E d ilm iş, K ozm opolitan , 

Ussal

Tekelleşm e O rtaklaşa Ö rgü tle r H ek im , M im ar, 
H ukukçu

Ö rg ü tse l
M e sle k le r

T ekn ik , Y ere l, Politik Y etkilendirm e Bürokrasi Y öneticiler,
Teknisyen-

Teknokratlar

B ilgi İşç ile ri E zo te rik , G lobal, 
A nalitik

Piyasa
E g em enliğ i

Ağ T ip i Ö rgütler F ınansal-İşletm e 
D anışm anları, Pro je, 
B ilişim  Teknolo jisi 

A nalisti
•K aynak: M . I. R eed , anılan  “E xpert Pow er and C ontro l...,"  s .  586 .

D. Profesyonelleşme Sürecinin Aktörleri

Profesyonelleşme süreci, kendisini etkileyen aktörlerle olan ilişkisi bağ
lamında da incelenmelidir. Profesyonelleşme sürecini, büyük ölçüde diğer 
toplumsal çıkar grupları ile meslekler arasındaki ilişki belirler. Siegrist, bu sü
reci 'seçkinlerarası bir düzenleme mücadelesi' olarak tanımlamaktadır.298 Pro
fesyonelleşme sürecinde tüm toplumsal aktörler etkili olmakla birlikte bu ak
törlerden en etkili olan meslek birlikleri, üniversite, profesyonel hizmet alıcı
ları ve devleti sırasıyla ele alacağız.299

1. M eslek birlikleri

Mesleklerin oluşması ve gelişmesinde meslek birlikleri çok önemli bir 
role sahiptir.'00 Meslek birlikleri, meslek alanı ile ilgili her türlü konuyu dü
zenleme yetkisine sahip kurumlardır. Meslek birlikleri, örgütlü çıkar kümesi

297 R. Middlelııırst - T . Kennie, “Leading Professionals,” Jane Broadbeııt ve diğerleri (eds.), 
The End o f  llte Professions: The Reslructing o f  Professional Work (London: Routledge, 
1997), s. 50-51. Dönemleri gösteren tarihler yazarlara aittir.

298 H. Siegrist, anılan "The Professions, State . . . ” s. 10.
299 Kimi yazarlar ‘diğer meslekler’i de bu aktörler içine eklemektedir. Bütün meslekler, diğer 

meslekler ile elbette karşılıklı etkileşim içindedir.
300 Hickson ve Thomas daha önce sözünü ettiğimiz araştırma sonucunda, en önemli etmenin 

meslek birliği olduğunu söylemektedir. Fakat, yazarlar profesyonelleşmeyi değerlendirirken 
meslek birliği yanında diğer değişkenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirt
mektedirler. D. J. Hickson - M . W. Thomas, anılan “Professionalization in...,” s. 50.
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olarak toplumsal iktidar ilişkilerinde güç elde etmeye yönelik politikalar üre
tir. Mesleklerin toplumsal, ekonomik ve siyasal gücünü artırmak amacıyla 
yaptıkları bu etkinlikler, meslek birlikleri ile hükümet, piyasa ve diğer kurum
lar arasında bir mücadeleye ve hatta kimi zaman çatışmaya neden olmaktadır.301

Meslek birliklerinin düzenleme yetkisi içinde, mesleğin doğrudan kendi 
işleyişi ile ilgili olduğu kadar, yine meslek ile ilgili olmakla birlikte, iç düzen
leme alanı dışında kalan konular da bulunmaktadır. Meslek içi konularda 
meslek birliklerinin en temel işlevi, devletten aldığı yetki aracılığıyla meslek 
yapısını, sıradüzenini, kadro ve unvan yapısını belirleme ve devlet ile ilişki 
kurarak bunların yasallaştırılmasının sağlanmasıdır. Meslek birliği, adayların 
hangi aşamalardan geçerek mesleğe girebileceklerini düzenleme yetkisini 
elinde bulundurur. Bu yetkinin gerisinde meslek birliğinin ‘yasal tamnma’sı 
(legal recogııition) yatmaktadır. Meslek birliğinin, devletçe o meslek alanın
da düzenleme yapmak üzere yetkilendirilmesi ve bu yetkilendirmenin yasal 
güvence altına alınmış olması onun yasal tanınması anlamına gelmektedir. 
Mesleğe giriş her biri yasal olarak düzenlenmiş, meslek birliği ile onu yetki
lendiren hükümet arasındaki anlaşmalarla güvenceye alınmış şartların gerçek
leşmesi ile mümkündür. Bir kişi, ancak meslek birliklerince yetkilendirilmiş 
olan bir eğitim kurumundan mezun olma,302 birliklerin yaptığı sınavlarda ve 
sınav sonrası adaylık eğitiminde başarılı olma gibi koşulları yerine getirdiğin
de birlik tarafından kendisine verilen “belge” ile mesleğe girebileceğini bil
mektedir.303

301 James Parkin, Public Management; Technocracy, Democracy And Organizational Reform  
(U.S.A.: Ashgate Publisher Com., 1994), s. 50

302 Yetkilendirilmiş mesleki eğitim kurulularını belirleme yetkisi doğrudan meslek birliklerine 
verilmiştir. Fakat mesleğe giriş şartı o meslek alant ile ilgili yasal düzenlemelerde belirlen
miş olsa da eğer ilgili hükümler açık değilse yetkilendirilmiş eğitim kuramlarının belirlen
mesi yargı yolu ile de olabilmektedir. Örneğin serbest muhasebeci mali müşavirlik ve ye
minli mali müşavirlik mesleklerine giriş için , meslek alanı ile ilgili 3568 sayılı yasa “hukuk, 
iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında 
eğitim  veren fakülte ve yüksekokullardan...” mezun olma koşulunu getirmiştir. Turizm ala
nında eğitim veren kuramların da yetkili olup olmadığı konusunda oluşan belirsizlik yargı 
konusu olmuş ve konu Danıştay Birinci D aire’si tarafından karara bağlanmıştır. Danıştay, 
Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu'nu bu meslek alanında yetkilendirilmiş eğitim 
kurumu olarak kabul etmemiştir. Danıştay Birinci Daire, Esas No. 1995/243, Karar No. 
1996/17.

303 Kişi bir meslek alanında çok iyi olarak değerlendirilebilir, hatta başarılar elde etmiş olabi
lir: fakat bu kişi kendisini o alanda bir profesyonel olarak nitelendirdiğinde ancak bir ‘şar
latan’ olarak kabul edilir.
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Mesleğe girişi düzenlemek yanında meslek birlikleri, mesleki uygulama
ları denetlemek;m meslektaş bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yap
mak, mesleki bilgi üretmek, bu üretimin kurumsallaşmasını sağlamak ve mes
lektaşların sahip olduğu deneyimlerin paylaşımını ve yetişmekte olan meslek 
üyelerine aktarımını sağlamak gibi önemli işlevleri de yerine getirir.305 Mes
lek birliklerinin meslek ile ilgili olarak, meslek adına lobicilik yapma, hizme
te yönelik kamuoyu oluşturma, meslek üyelerini toplumsal ve hukuksal alan
da temsil etme ve buna bağlı olarak meslek üyeleri adına görüşmeler yapma 
gibi işlevleri de vardır. Hickson ve Thomas, meslek birliklerini işlevleri açı
sından başlıca iki kümeye ayırmaktadır. Meslek örgütlenmeleri içinde çok bü
yük bir çoğunluğu oluşturan ilk küme, mesleki eğitimin içeriğini belirlemek, 
profesyonel olmayan davranışları ve küçük suçları cezalandırmak, üyelerinin 
çalışmaya başlamasına izin vermek, meslek ile düzenlemeleri yürütmek üze
re eleman çalıştırmak gibi işlevlere sahiptir. Bu tür örgütlere “nitelik kazan
dıran dernekler" (Qualifiying Associations) adı verilmektedir.306 Mesleki ör
gütlenmede daha az görülen diğer kümenin ise üyelerin girişlerinde ve yük
selmelerinde kullanılacak sınavları yapmak gibi işlevleri vardır. Bu tür birlik
ler meslek alanı ile ilgili konularda düzenleme yapma tekeline sahiptirler.307 
Bu meslek örgütlenmelerinin her ikisi için de demokratik ve eşitlikçi ideolo
jiye sahip akademi ifadesi kullanılmaktadır.308

Meslek üyeleri çeşitli amaçlar için çok çeşitli biçimlerde örgütlenmiş, 
geleneksel olarak sahip oldukları ortaklıklarını kurumsallaştırmışlardır. Bu 
kurumsallaşmalar, farklı amaçlara yönelik olarak, lonca, korporasyon, sendi
ka, demek ya da klüp benzeri gönüllü örgütlenmeler, gönüllü ya da zorunlu,

304 Meslek birlikleri, genci mesleki standartlar için mesleki eğitim vc bilgi, dürüstlük, güveni
lirlik ve tarafsızlık, sır saklama, sorumluluk, bağımsızlık, haksız rekabet, ücret, reklam ya
sağı gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler yapmaktadır. Örneğin, hangi uygulamaların rek
lam olduğu, rekabet kurallarına uygunluğu ilgili düzenlemelerde yer almaktadır. Bu düzen
lemelere uygun davranmayan meslek üyeleri, meslek birliği tarafından uyarma, kınama, ge
çici olarak mesleki faaliyetlerden alıkoyma ve meslekten çıkarma gibi disiplin cezalarına 
çarptırılır.

305 B. Barber, anılan “Some P rob lem s. . .” s. 677-678; M. Burrage ve diğerleri, anılan “An Ac- 
tor-Bascd...," s. 208-209; E. Durkheim, anılan M eslek Ahlakı, s. 42-44.

306 G. Millerson, anılan The Qualifying Associations, s. 5. M illerson, bu birlikleri, çeşitli uğraş 
ve meslek alanlarındaki kurulan prestij amaçlı birliklerden ayırmaktadır.

307 D. J. Hickson - M. W. Thomas, anılan “Professionalization in...,” s. 42-44.
308 T. Brante, anılan “Professional Types .. ."  s. 87.
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bölgesel ya da ülke düzeyinde örgütlü meslek birlikleri biçimindedir. Örgüt
lenme biçimleri, özellikle birliğin amaçlarına göre değişmektedir.309

Lonca tipi meslek örgütlenmesi, tarihsel olarak kurulan ilk ve en uzun 
süre varlığını sürdürmüş meslek örgütlenmesi olup bu örgütlenme, daha son
raki tüm meslek örgütlenmelerine tarihsel model ve örnek oluşturmuştur. 
Lonca sistemi, küçük el sanatlarının yaygınlaşması, endüstrinin tarım dışında 
başka alanlarda da gelişmesi ve kentlerin oluşması ile birlikte ortaya çıkmış
tır. Daha önceleri, tarıma dayalı toplum yapısında çiftçilik yapan birey, ailesi 
ile aynı zamanda uğraş grubunu oluşturuyordu. Küçük el sanatlarının geliş
mesi ve pazarın genişlemesi sonucunda ürettiklerinin pazarda tüketilmesi, ai
le bireylerinin dışında yeni alıcılar ve aynı işi yapan diğer üreticiler ile olan 
ilişkiyi de içeren yeni bir toplumsal etkinlik biçimini gerektirmiştir. Bu yeni 
ilişkiler ağını düzenleyecek örgütlenme, o dönemdeki en iyi örnek ‘aile’ye 
öykünerek oluşturulan loncalardır. Loncalar, aile yaşamı dışındaki toplumsal 
eylemlerin düzenleyicisi olarak bir ölçüde ailenin toplumsal konumunu da 
sarsmıştır.510

Lonca benzeri örgütlenmeler, sadece ortaçağın siyasal ve ekonomik sis
teminin bir ürünü değildir; bu yapıların kökeni Eski Mısir’a dek uzanmakta
dır.3" Fakat, lonca sisteminin özgün biçimini alması, tarihte iki farklı dönem
de gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki, Roma İmparatorluğu dönemidir. Bu dö
nemde loncalar, mesleki olmaktan çok birer ahlaki ve dini topluluktu. Her bi
rinin özel tanrıları, tapınakları ve ayinleri vardı. Meslektaşlar belirli simgele
re ve davranış kalıplarına bağlı olarak toplanırdı. Sadakat, yardımlaşma ve 
kardeşliğin esas olduğu loncalar, çalışan ve işveren arasındaki ilişkiyi düzen
lemek ve meslek onurunu korumak üzere düzenleme yapma yetkisine sahip
ti.312 Çok sıkı olarak uygulanan bu kurallarda, bir iş kolunda çalışmak isteyen
lerin, o iş kolunun loncasına girmesini zorunlu kılan313 ya da bir loncadan di
ğer bir loncaya geçişi güçleştiren hükümler bulunmaktaydı. Bir lonca içinde 
çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçiş lonca tarafından yapılan kap
samlı sınavlarla oluyordu.314 Fakat, bu dönemde loncalar henüz kamusal ve si

309 M. Burrage ve diğerleri, anılan “An Actor-Bascd...,” s. 209.
310 E. Durkheim. anılan M eslek Ahlakı, s. 48-49.
311 O. Hançerlioğlu, anılan Ekonomi Sözlüğü, s. 262.
312 E. Durkheim, anılan M eslek Ahlakı, s. 38-41.
313 O. Hançerlioğlu, anılan Ekonomi Suzlüğü, s. 263.
314 Aynı yer.
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yasal yaşamda etkili konumda olmayıp daha çok biçimsel olmayan toplumsal 
bir kurum olarak varlıklarını sürdürüyordu. Küçük el sanatlarının yeterince 
gelişmemiş olması bunda önemli bir etmendir. Daha sonra giderek devlet ya
şamı içine nüfuz etmiş olsalar da bu, özerklik elde etmekten çok devletin de
netimine girmeleri ile sonuçlanmıştır.315

Lonca örgütlenmesi 13. yy’da yeniden ortaya çıkmıştır. Önceleri siyasal 
sistemin dışında olan loncalar bu dönemde tamamıyla kentsel bir olgu olarak, 
doğrudan kent yönetiminin temelini oluşturmuştu.316Loncaların etkinliği bü
yük ölçüde kent hizmetleriyle olan yakın ilişkilerinden kaynaklanmaktaydı. O 
dönemde, endüstri üretiminde cn tipik örgütlenme biçimi olan loncaların, üc
retleri düzenlemek, hammadde ve ürün fiyatlarını belirlemek, çalışma zama
nı ve ortamını düzenlenmek, ortaya çıkan ürünü kontrol etmek gibi işlevleri 
vardı. Sadece kent sınırları içinde örgütlenmiş olan loncaların, mesleki konu
larda düzenleme yapma tekeline sahip olmasının, kent dışında üretim yapan
lar üzerinde de ‘egemenlik’ kurmalarını sağladığı belirtilmektedir.317

Ortaçağ’da uğraşlar, Osmanlı Devleti’ndc de loncalar halinde örgütlen
miştir. ‘Gedik usulu’ adı verilen uygulamayla her zanaatçının dükkanı, ma
hallesi, müşterileri ve hizmet verdikleri zümre lonca tarafından belirlenmiş ve 
sınırlanmış, rekabet önlenmiş, bütün eylemler ritüellcre bağlanmıştır.318 Os- 
maıılı Devleti’nin ilk dönemlerinde loncalar, ‘devlet kapısı'ndan önce bazı so
runları çözmeye ve ceza vermeye yetkili ve yükümlü kılınmış, fakat giderek 
bu yetkilerini kaybetmiştir. Osmanlı Devleti’nde devletin sıkı denetiminde ol
masına rağmen, diğer Ortadoğu ülkelerine göre daha gelişmiş bir yapıya sa
hip olan lonca sistemi, 18. yy'ın sonuna kadar üretimin temel kurumu olarak 
yaşamış, bu yüzyıldan sonra giderek yok olm uştur.319

19. yy’da büyük er.Jüstri kentlerinin ortaya çıkması ve kent sınırlarını 
aşan ticaretin gelişmesi ile loncalar sahip oldukları ayrıcalıkları ve gücünü yi

315 E. Durklıeim, anılan Meslek Ahlakı, s. 58-59. Loncaların belirli dönemlerde, o uğraş alanı
nın devletin denetimine girmesi için bizzat devletçe oluşturulduğunu da görmekteyiz. Hat
ta bu amaçla Osmanlı’da esnafın dışında fahişeler ve serseriler bile bir lonca altında örgüt
lendirilmiş ve loncanın başına devletçe bir ‘kelhüda’ tayin edilmiştir, llber Ortaylı, Türkiye 
İdare Tarihi (Ankara: TODAİE, 1979), s . 211.

316 1. Üşür, anılan Kiiçiik İktisadi..., s. 459.
317 Üstteki kaynak, s. 459.
318 Aydın Yalçın, Türkiye İktisut.Tarihi (Ankara: Ayyıldız M atbaası, 1979), s. 396.
319 1. Ortaylı, anılan Türkiye İdare Tarihi, s. 208-209,212.
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tirmiştir. Önceleri, yerel nitelikte olan ve aynı ülke içinde bile yönetsel örgüt
lenme ve ‘gelenekler’ açısından farklılık gösteren lonca sistemi yaşanan top
lumsal dönüşüm ile giderek birbirine benzeşmeye başlamıştır. Örneğin, yerel 
ölçekteki ve çoğunlukla da özerk nitelikteki kurul, mahkeme ve yönetsel ku- 
rumların zamanla özekselleştirilmesi sonucunda özek ile doğrudan ilişki kur
ma zorunluluğu doğmuştur. Gerek yönetsel özekselleşme, gerek ticari sınırla
rın genişlemesi, lonca gibi kente sıkı sıkıya bağlı bir kurumun, kentlerden ba
ğımsız yeni oluşan bu toplumsal örgütlenmenin gereklerine uyum sağlayama- 
masına, güç kaybetmesine ve giderek de tarihten ikinci defa silinmesine ne
den olmuştur.320

Lonca sisteminin ortadan kalkmasının diğer bir nedeni özellikle 19. 
yy’da yerleşmeye başlayan liberal ekonomik sistemin uygulayıcılarının, eko
nomik eylemlerde müdahale ve korumacılığa, dolayısıyla mesleklerin sahip 
oldukları ayrıcalıklara ve ekonomik yaşamın düzenlenmesindeki tekel niteli
ğindeki kimi yetkilerine yönelik göstermiş oldukları tepkidir.121

19 yy. ortalarında, loncalara büyük ölçüde benzeyen korporatif meslek 
örgütlenmelerini yaygın olarak görmekteyiz.322 Korporatif meslek örgütlen
mesi, mesleğe girişi ve mesleğin iç düzeniyle ilgili yöneltileri, üyelerinin hak 
ve yükümlülüklerini kendisi belirlemiştir. Bu dönemde, bu tür bir örgütlenme 
dışında bir meslek oluşumuna izin verilmemesi onları güçlü kılmışsa da, lon
calar gibi onlar da yerel nitelikte olmaları, devletin ve seçkinlerin yoğun etki
sinde kalmaları gibi nedenlerden dolayı güçlerini kurumsallaştıramamış, ken
dileri dışındaki toplumsal güçlere bağımlı kalmışlardır.323 Korporatif meslek 
örgütlenmeleri, egemen politik seçkinlerle olan iyi ilişkileri nedeniyle özellik
le 19. yy boyunca güçlü olmuşlardır. Bu tip meslek örgütlenmesine Avru
pa’da 1800’lerden önce de kısmen var olan İtalyan Hukuk Danışmanları Bir
likleri, İngiliz avukatlarının ‘Iııns o fC oıırt'u  ve İngiliz Doktorlar Birliği ör
nek gösterilmektedir.324

320 C. A. M. Saunders - P. A. W ilson, anılan “Professions," s. 477; E. Durkheim, anılan M es
lek Ahlakı, s. 62 ,64-68.

321 E. Durkheim, anılan Meslek Ahlakı, s. 50-51.
322 Bu tip meslek örgütlenmesi, tıpkı daha önceki örgütlenme biçimi olan lonca gibi ‘zorunlu 

üyelik’ esasına dayanmaktaydı. Zorunlu birlik esası, 20 yy. başlarına değin birçok meslek 
alanında görülmekledir. 20 yy .m ortalarına doğru zorunlu birlikler yanında gönüllü örgüt
lenmelerin oluştuğunu görmekteyiz. H. Siegrist, anılan “The Professions, State...,” s. 15.

323 H. Siegrist, anılan “Professionalization as ...,” s. 194.
324 Aynı yer.
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Lonca sistemi ve korporatif meslek örgütlenmelerinin ortadan kalkma
sından sonra meslek üyeleri başlıca iki mesleki kurumsallaşma içine girmiş
lerdir.'1“ Bunlar meslek birlikleri ve sendika örgütleridir.3“  Birçok özelliği 
loncalara benzeyen bu iki örgütlenme arasında farklılıklar vardır.

Sendika örgütleri, sınıf temelinde örgütlenen birliklerdir. Buna karşılık, 
meslek birlikleri, statü temelinde örgütlenen birliklerdir. Bu nedenle bu iki ör
gütlenme öncelikle üyelerinin niteliği açısından farklılaşmaktadır. Sendikanın 
geleneksel üye tabanı işçiler olmuştur. Buna karşılık, meslek birliklerinin 
üyeleri bağımsız ya da maaşlı konumda çalışan profesyonellerdir.327 Fakat, he
kim, akademisyen, öğretmen gibi maaşlı çalışan konumuna gelmiş profesyo
nellerin meslek birlikleri ile olan ilişkileri zorunlu üyelik ile sınırlı kalmaya 
başlamış, profesyoneller meslek birlikleri yerine daha çok ekonomik kaygıla
rı gidermeye yönelik mücadele veren sendika üyeliğini tercih eder hale gel
miştir.328

Sendika örgütlerinin öncelikli işlevi kamusal ya da özel örgütlerde sunu
lan uğraşsal ya da profesyonel hizmetin örgütlü alıcılarına karşı üyelerini 
özellikle ekonomik ve siyasal haklar açısından korumaktır. Sendikalar, bu iş
levlerini yerine getirirken, doğrudan iş ile ilgili düzenlemeleri ve kolektif ha
reketi öne çıkarmaktadır.329 Buna karşılık meslek birlikleri, daha çok meslek

325 Korporatif meslek örgütlenmesi, loncalar ile çağcıl örgütlenmeler arasında 19. yy ortaların
dan 20. yy başlarına değin süren dönemdeki mesleki örgütlenmeyi ifade etmektedir.

326 Kenneth Prandy, Professional Employees; A Study of Scientists and Engineers (London: 
Faber and Faber Ltd., 1965), s. 44. Ö rneğin, İngiltere’de sayısı oldukça fazla olan yerel cer
rah loncaları, lonca kurumu ortadan kalktıktan sonra Kraliyet Cerrahlar Birliği altında özek
se! biçimde örgütlenmiştir. 18 yy.’da İngiltere’de tıp alanında ikisi Kraliyet Birliği ve biri 
Eczacılar Birliği olmak üzere üç meslek birliği vardı. 1858’de Parlamento tarafından kuru
lan Genel Tıp Kurulu tıp fakülteleri tem silcileri, hekimlik mesleğinin farklı birliklerine ka
yıtlı doktorlar ve Kraliyet temsilcisinden oluşmaktaydı. C. A. M. Saunders - P. A. W ilson, 
anılan “Professions,” s. 477-478.

327 K. Prandy, anılan Professional Employees..., s. 44.
328 Profesyonellerin sendikalaşması süreci özellikle I. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlanmıştır. 

ABD’de 1920’lerde profesyonellerin sendikalaşma oranı % 4  iken bu oran 1940’larda % 
20 ’lere, 1960’larda %  30’lara ulaşmıştır. Tüm  bu dönemlerin ortak noktası ekonomik buna
lımların ve dolayısıyla işsizlik ve kötü çalışma koşullarının var olmasıdır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bernard Goldstein, “Some Aspects o f  the Nature o f Unionism Among Salaried Profes
sionals in Industry,” American Sociological Review  (V. 20 ,1955), s. 199-205 ve K. Prandy, 
anılan Professional Employees..., s. 199 vd.; W illiam Faunce - Donald A. Clel I and, “Profes
sionalization and Stratification Patterns in an Industrial Community,” The American Jour
nal o f  Sociology (V. 72 , No. 4 ,1 9 6 7 ), s. 343-345.

329 B. Goldstein, anılan “Some Aspects of...,”  s. 202.
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ile ilgili işlev alanını düzenlemek, meslek bilgisinin üretimini sağlamak, mes
lek üyelerinin özlük haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek gibi işlevleri 
yerine getirmektedir.330 Meslek birlikleri sendikalardan farklı olarak kolektif 
hareketi öne çıkarmaz. Profesyonelleşmenin, sendikalaşma hareketinden 
farklı olarak sınıfa dayalı bir örgütlenme ve bu yönde politika üretme süreci
ne dayanmaması nedeniyle meslek birlikleri ile sendikalar arasında temelde 
ideolojik bir ayrım olduğu belirtilmektedir.331

Bir meslek alanında farklı yapıda birliklerin oluşması, kimi zaman çatış
maya yol açmaktadır.332 Bu çatışmanın temelinde, birliklerin giderek birbirle
rinin alanına giren konularda düzenleme yapmak istemeleri nedeniyle arala
rında var olan doğal işbölümünün bozulması yatmaktadır. Bir başka çatışma 
zemini de hangi birlik türünde olursa olsun örgütlenmenin farklı düzeyleri 
arasında yaşanan çatışmadır. Bu çatışmanın temel nedeni, yerel nitelikteki 
birlikler ile ulusal ve hatta uluslararası birlikler arasındaki düşünce ve uygu
lama farklılığıdır. Bu da federal düzeyde, eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde 
örgütlenmiş birlikler arasında çatışma ve çelişkinin daha da artmasına yol 
açabilmektedir. Örneğin, ABD'de meslek birlikleri birbirinden bağımsız, 
özerk nitelikte birlikler biçiminde farklı yönetsel düzeylerde örgütlenebilmek
tedir.333

İşbölümünün ve uzmanlaşmanın artmasının giderek meslekler içinde dar 
uzmanlık alanları yaratması, aynı meslek içinde birbirinden tamamen farklı il
kelerin ya da değerlerin öne çıkmasına neden olmaktadır. Bu gelişme bir mes
lek alanında profesyonelleşmeyi önleyici bir etki yapmaktadır.334 Bu tür bir 
sonuçla karşılaşmamak için meslek birliklerinin, meslektaşlar arasındaki iliş

330 Staffan Salcnder, “Associative Strategies in the Process o f Professionalization: Professional 
Strategies and Scientification o f Occupations,” R olf Torstendahl - Michael Burrage (eds.), 
Professions in Theory and History; Rethinking the Study o f  the Professions (London: Sage,
1990), s. 143.

331 K. Prandy, anılan Professional Employees..., s. 44 vd. Bu tür bir ideolojik ayrımın özellik
le son dönemlerde sayıları artan kamu sendikaları açısından geçerliliğini yitirdiği düşünüle
bilir.

332 M. Burrage ve diğerleri, anılan “An Actor-Based...," s. 209.
333 A BD’de hukuk alanında eyalet düzeyinde Chicago Baro Birliği’nin ve federal düzeyde 

Amerikan Baro Birliği’nin varlığını buna örnek gösterebiliriz. Birbirinden farklı yetkilere 
sahip ve birbiriyle vesayet ilişkisi içinde bulunmayan bu örgütlenme, ülkemizdeki ulusal 
düzeyde Türk Barolar Birliği ve taşradaki şubeleri biçimindeki örgütlenmeden farklıdır.

334 Eliot Freidson - Buford Rhea, “ Knowledge and Judgement in Professional Evaluations,” 
Administrative Science Quarterly (V . 10, No. 1, 1965), s. 122.
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kiyi artırma, rekabetin yaratabileceği sakıncaları giderme, dolayısıyla da mes
leğin birliğini güvence altına alma gibi önemli bir işleve sahip olduğu söyle
nebilir. Birlikler, bu işlevi, konferanslar düzenlemek, mesleki yayınlar yap
mak, meslek içinde başarılı üyeleri ödüllendirmek, kültür ve eğlence alanla
rında etkinlikler düzenlemek ya da meslek ahlakına aykırı uygulamaları ceza
landırmak biçiminde yerine getirmektedir.

Meslek birliklerinin kuruluş tarihinin eskiliği ile sahip olduğu güç ara
sında pozitif bir ilişki olduğu söylenebilir. Profesyonelleşme sürecinde en 
önemli aşamalardan birinin meslek birliklerinin kurulması olduğu düşünülür
se bu anlamlı bir ilişkidir. Hickson ve Thomas 1969 yılında yapmış oldukları 
araştırmada, Britanya’da o dönemde var olan 43 ‘nitelikli meslek birliği’nin 
profesyonelleşme derecesini incelemiş, bu incelemede mesleklerin uzmanlaş
ma ölçek puanları ile meslek örgütlerinin kuruluş tarihleri arasındaki tutarlılı
ğı esas almışlardır.335 Araştırma sonucunda, birliklerinin kuruluş tarihi en es
ki olan mesleklerin, profesyonelleşme derecesinin en yüksek olduğu sonucu
na varılmıştır. Yerleşik mesleklerin profesyonelleşme oranının dağılımında 
hekimlik mesleğinin en yukarıda olduğunu, onu hukuk mesleğinin izlediğini, 
buna karşılık askeriye ve din adamlığı gibi mesleklerin bu sıralamada çok ge
rilerde kaldığını, birlikleri çok daha yeni olan ve henüz profesyonelleşmenin 
ilk aşamasında olan yönetsel mesleklerin336 ancak son iki sırada yer alabildi
ğini görmekteyiz.337 Hickson ve Thomas, yerleşik mesleklerin yenilere göre, 
pazarı kapmak, toplumda statü ve güç elde etmek, toplumsal kurumlarda yer 
edinmiş olmak ve bunun verdiği iktidara sahip olmak gibi avantajları olduğu
nu kabul etmekle birlikte; profesyonelleşme derecesini mesleklerin eskiliği ile 
açıklayan düşüncelerin yerine, nitelikli meslek birliklerinin eskiliği ile açıkla
mayı tercih etmektedirler.338 Ülkemizde genel olarak mesleklerin güçlü ola
mamalarının nedenlerinden biri neredeyse bütün meslek alanlarının profesyo
nelleşme sürecinin geç başlamış olmasıdır. Bu gerçeğin gerisinde yatan neden 
de mesleki alanlarda meslek birliklerinin çok yeni kurulmasıdır. Örneğin mu
hasebecilik mesleğinde, meslek birliğinin, İngiltere’de 1870, Fransa’da 1881,

335 D. J. Hickson - M. W. Thonıas, anılan “ Professionalization in Britain...,”
336 Bu birliklere örnek olarak 1936’da kurulan Institute o f  Work Managers ve 1941'de kurulan 

British Institute o f  Management verilmektedir.
337 D. J. Hickson - M. W. Thomas, anılan ''Professionalization in ...” s. 48;
338 Hickson ve Thomas. diğer bir değişken olan meslek birliğinin üye sayısının profesyonelleş

me sürecinde doğrudan bir etkisi olmadığı sonucunu bulmuşlardır.
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ABD’de 1887, Hollanda’da 1895, Almanya’da 1899, İsviçre’de 1941, Arjan
tin’de 1945, Brezilya’da ve M eksika’da 1946, Yunanistan’da 1950 yılında 
kurulduğunu görmekteyiz.”9 Buna karşılık, ülkemizde muhasebecilik mesleği 
ile ilgili olarak birçok düzenleme çalışması olmuşsa da meslek alanı ile ilgili 
yasal düzenlemenin yapılması ve meslek birliği olarak Türkiye Serbest Mu
hasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin ku
rulması ancak 1989’da gerçekleşmiştir. Bu gecikme, bu mesleğin profesyo
nelleşme sürecinin gecikmesini de doğrudan etkilemiştir. Birleşik Krallık, 
ABD ile Türkiye’de meslek birliklerinin kurulma tarihlerinin gösterildiği Çi
zelge 5’teki veriler, ülkemizde muhasebecilik mesleği gibi diğer meslek alan
larında da profesyonelleşme sürecinin geç başlamasının ve yavaş ilerlemesi
nin nedenlerini aydınlatıcı niteliktedir.

Çizelge 5: Bazı Meslek Birliklerinin Birleşik Krallık, 
ABD ve Türkiye’de Kurulma Tarihleri*

H ukuk H ekim lik M uhasebecilik M ühendislik

A BD 1878 1847 1887 1852

B . K RA LLIK 1824 1854 1880 1818

T Ü R K İY E 1969 1953 1989 1954

*K aynak: A . M . C arr-Saunders, anılan  "Professsionalisation  in...," s. 3; H . SVilensky, anılan
"The P rofessionalization ..," s . 143.

2. Üniversite

Meslekler ilk oluşumlarından itibaren eğitim kurumlan ile yoğun bir iliş
ki içinde olmuşlardır. Mesleklerin, mesleki bilginin üretilmesi ve geliştirilme
si açısından, 'bilim tekeline sahip, teknolojik gelişmenin temeli,'1540 olan üni
versite ve diğer eğitim kuramlarına bağımlı olduğu söylenebilir.141 Üniversite 
ve diğer eğitim kuramlarının ilk katkısının çalışma yaşamında işe yönelik eği
tim türlerinden biri olan iş ve uğraşlar için verilen hizmet içi eğitimde oldu

339 Serbest muhasebecilik. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununa Ait Tasarının Gerekçesi, T.C. Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür
lüğü, Sayı, K.K. Gn. Md. 07/101-2229/01772, Tarih, 3.4.1989.

340 G. Esland, anılan “Professions ...,” s. 234.
341 J. A. Jackson, anılan “Introduction,” s. 4.
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ğunu söyleyebiliriz. İşin yapılması sırasındaki öğrenmeyi ve deneyimi de 
kapsayan bu eğitim, sendika, işveren ya da kıdemli çalışanlarca, çalışanların 
çoğunlukla piyasadaki değişen koşullara uyum sağlaması için verilen, kısa sü
reli, işin kendisi ile sınırlı, diğer bir deyişle dar alanda uzmanlaşmış uygula
ma bilgisini vermeye yönelik bir eğitimdir.342 İşe yönelik eğitimin diğer bir tü
rü meslek eğitimidir. Bu tür eğitimin temel özelliği, sadece basit bir uzman
lık bilgisi değil, meslek alanı ile ilgili tüm konulan kapsayıcı nitelikte olma
sıdır.

Üniversitelerin mesleki eğitimde ilkine göre daha etkili olarak yerine ge
tirdiği işlev doğrudan mesleğin kuramsal bilgisini oluşturması ve mesleki uy
gulamalara yön vermesidir. Üniversite tarafından sağlanan bilgi, durağan bir 
yapıda olmayıp meslek bilgisinin oluşumuna, varlığını sürdürmesine ve yeni
lenmesine yönelik olarak değişimlerin nasıl izleneceğini gösteren nitelikte
dir.343 Bu özelliği ile üniversite eğitimi meslek üyesinin meslek yaşamında 
karşılaşabileceği her türlü durumun bilgisini sağlama amacına yöneliktir. 
Mesleğe adım atmadan önce kişi, üniversitede sadece meslek bilgisi değil, 
mesleğe başladığında uygulayacağı bilgilerin etik kodlarını da alır.344 Bu özel
liği ile üniversiteleri, mesleğin ideolojisinin de üretildiği ilk yer olarak nite
lendirebiliriz. Üniversitelerin eğitim, lisans verme konularında devlet tarafın
dan yetkilendirilmeleri bu kurumların meslek ideolojisine olan katkısını artır
mıştır.

Meslek bilgisinin profesyonelleşme sürecinde giderek daha kuramsal ni
telik kazandığını söyleyebiliriz. Fakat bu süreç içinde uygulama bilgisi ile 
akademik bilgi zaman zaman çatışına içine girmektedir. Kimi yazarlar, uygu
lama ile akademik bilgi, dolayısıyla da akademisyenler ile uygulayıcılar34’ara
sındaki ilişkiyi ‘yapısal bir gerilim’ biçiminde değerlendirmektedir.346 Bu ge
rilimin farklı zeminleri vardır.

Üniversiteler ile profesyoneller arasında meslek bilgisinin niteliğine yö
nelik bir anlayış farklılığı söz konusudur. Akademisyenler, görece daha dina

342 Bu eğitimde geçirilen aşamalar çıraklık, kalfalık ve ustalık olup genellikle her biri için res
mi kurumların onayı gereklidir.

343 B. B arber,anılan “Sonic Problems . . ."  s. 674.
344 Üstteki kaynak, s. 674.
345 Burada profesyonel yerine meslek bilgisinin uygulayıcısı olma yönünü vurgulamak üzere 

'uygulayıcı' kavramını kullanıyoruz.
346 E. C. H ughes,anılan "Professions,” s. 661; B. B arber.anılan “Sonic Problems . . ."  s. 674- 

675: J. A. Jacksoıı, anılan “ Introduction,” s. 5.
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mik bir meslek bilgisi anlayışına sahip iken, uygulayıcılar daha durağan bilgi 
isteğindedirler.341 Fakat, sürekli gelişen teknolojinin bir gereği olarak oluşan 
yeni uygulama alanları bazı meslek alanlarında meslek bilgisinde önemli de
ğişmeler meydana getirmiştir. Görece en durağan meslek bilgisine sahip hu
kuk mesleğinde son dönemlerde uzay hukuku, patent hukuku gibi yeni alan
ların oluşmasında uygulamadan çok akademik bilginin ön plana geçtiğini gör
mekteyiz. Bu noktada özellikle tıp ve hukuk fakültelerindeki enstitü ve araş
tırma birimlerinin önemi büyüktür.

Akademisyenler meslek bilgisini üretmenin yanında, meslek hakkında 
bilgiyi de üretme işlevini yerine getirmektedir. Meslek bilgisi yanında, mes
leki uygulamaların sonuçları üzerinde de araştırmalar yapan akademisyenler 
yaptıkları çalışmalarla bu uygulamalar hakkında toplumun bilgilenmesini 
amaçlarlar. Uygulayıcılar, meslek ideolojisinin üretilmesi ve yenilenmesi ko
nusunda, kendileriyle ilgili olumsuzlukların kamuoyuna yansımasını isteme
dikleri için genellikle bu tür çalışmalara sıcak bakmamaktadır. Buradan hare
ketle akademisyenlerin meslek bilgisinin üretilmesi, yenilenmesi yoluyla 
meslek ideolojisinin üretilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleye
biliriz.™

Hekimlik ve hukuk gibi geleneksel mesleklerin profesyonelleşme süre
cinde, lonca tipi örgütlenme ile ivme kazanmalarına karşılık, profesyonelleş
melerindeki en önemli gelişme 15. ve 16. yy da meslek bilgilerinin sistema
tik olarak üniversitelerde üretilmeye başlanması ile sağlanmıştır.” '' Bu ve di
ğer örneklerden hareketle, profesyonelleşme sürecindeki bütün uğraşların, en 
önemli aşamayı meslek bilgilerine yönelik eğitimi kurumsallaştırma ile sağ
ladıklarını söyleyebiliriz. Yerleşik mesleklerin üniversite eğitim programla
rında yer alınası, meslek birliklerinin kurulmasından öncedir. Mesleki eğitim

347 M. Bıırragc ve diğerleri, anılan "An Actor-Based...," s. 217. Elbclte, meslek bilgisine yöne
lik olarak, uygulayıcıların daha dinamik olduğu koşullar da mevcuttur. Örneğin, ülkemizde, 
üniversitelerin uygulayıcılardan daha durağan olduğu ya da uygulayıcıların yenilik istemle
rinin üniversitelerde karşılık bulamadığı durumları da sık sık görebilmekteyiz.

348 M. Burrage ve diğerleri, anılan "An Actor-Based...," s. 217. TMMOB, TÜRM OB, TBB. 
TTB gibi meslek kuruluşları, dönem dönem kendileriyle ilgili araştırmaları yine akademis
yenlere yaptırmaktadır. Mesleğin bilgi ve ideolojisinin üretilmesinde etkili olan akademis
yenlerin, birçok meslek içinde etkili konumlarda görev aldığını hatta kimi meslek birlikle
rinin yöneticisi olduğunu görmekteyiz. Bu durum, birbiriyle sürekli ilişkide olan bu iki ku
rum arasında var olan kimi çatışmaları azaltıcı bir sonuç doğurmaktadır.

349 C. A. M. Saunders - P. A. W ilson, anılan "Professions," s. 476.
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programlarının oluşturulması, meslek birliklerinin kurulmasını teşvik edici 
bir etkide bulunmuştur.350 Yerleşik meslekler gibi kamu mâliyesi ile ilgili çe
şitli meslekler sosyal uzmanlık, kent plancılığı ve mühendislik gibi meslekler
de de bu tür bir süreci yaşamışlardır.351

Mesleklerin üniversitelerle ilişkisini belirleyen etmenlerden biri devlet 
örgütlenmesinin niteliğidir. Örneğin, Kıta Avrupası’nda ve özellikle Alman
ya’da hukuk eğitiminin ve mesleğinin, kamu bürokrasisi ile tarihsel olarak ya
kıtı bir bağı olmuş, hatta bu meslek dalı doğrudan hükümetlerin düzenleme 
alanı içinde gelişmiştir. Buna karşılık İngiltere’de, hukuk fakülteleri, devlet 
ile doğrudan bir bağı olmayan ve daha çok özel çalışma alanlarına yönelik 
mezun veren kurumlar olmuştur. Çünkü, daha çok entelektüel disiplinlerde 
gelişen İngiliz üniversite sistemi, geçmişten beri devletin düzenleme alanı dı
şında kalmıştır. Bu anlayış farklılığı hukuk mesleğinin, Kıta Avrupası’nda 
‘devlet’in öncülüğünde buna karşılık İngiltere’de ‘sivil toplum hakları’ teme
linde gelişmesi ile sonuçlanmıştır.352

Üniversite eğitiminin gelişiminde, gerek dinsel kurumların etkin olduğu, 
gerek din dışı alanlarda eğitim yapan üniversite eğitiminin varolduğu dönem
de entelektüel disiplinlerin teknik bilimlere göre daha geniş kabul gördüğünü 
söyleyebiliriz.353 Bu üstünlük, mesleklerin konumunu doğrudan etkilemiştir. 
Hukuk, din adamlığı ve tıp eğitiminin geçmişi eski çağlara dek uzanmakta 
iken, teknik bilimler, 17. yy’a değin biçimselleşmiş bir eğitim değil, daha çok 
uygulama bilgisi temelinde gelişmiştir. 17. yy dan sonra gerçek anlamda var 
olabilen teknik bilimler gibi, ancak 20. yy da gelişme gösteren ekonomi, ant
ropoloji. psikoloji, toplumbilim ve politik bilimlere dayalı mesleklerin de ge

350 H. W ilensky, anılan “The Professionalization..,”  s. 144.
351 J. A. Jackson, anılan “ Introduction," s. 5.
352 Taleolt Parsons, "Professions,” International Encyclopaedia o f  the Social Sciences (USA: 

The Macmillan Com. -  The Free Press. V. 12, l% 8 ), s. 540.
353 İngilizce'de kullanılan 'yüksek eğitim ' kavram ı, lise eğitimi sonrasını ifade eden bir kav

ramdır. Bu anlamıyla teknik eğilim veren yüksek okul ve enstitüleri de kapsamaktadır. Bu
na karşılık üniversite eğitim i,kültür ve uygarlığın değerleri ve sorunlarıyla ilgilidir. Üniver
site eğitim i, hem mesleki hem de kültürel değerleri veren ve ‘insan sermayesi’ni yetiştiren 
bir niteliğe sahiptir. Diğer bir deyişle, amatörler, uzmanlara göre aldıkları daha esnek, ente
lektüel içerikli eğitim sayesinde sorunlara daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşabilmekte, bu 
nedenle de teknik eğitim almış kişilere göre daha çok kabul görmektedirler. E. Freidson, 
anılan “Theory of Professionalism...," Üniversite eğitimine yönelik bu anlayış farklılığının 
bir yansımasını İngiltere’de personel yönetiminde özellikle bir dönem egemen olan genel - 
uzman yönetici biçimindeki ayrıma temel olan anlayışta da görmekteyiz.
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leneksel meslekler kadar giiç elde edememelerinin temelinde bu özellik yat
maktadır.3”

Bireyin toplumsallaşmasında önemli etmenlerden biri olarak üniversite 
eğitimi, bireye'kazandırdığı kimlikle, kimi zaman diğer kimlik belirleyici 
öğelerin önüne geçebilmektedir.355 Kimlik belirleyici düzeyde öneme sahip 
eğitim kuramlarının bireyin mesleki toplumsallaşmasında da önemi vardır. 
Özellikle, yüksek eğitimde kazanılan kimliğin üzerinde yapılandırılan mesle
ki kimliğin çok daha güçlü olduğu söylenebilir. Bazı eğitim kurumlan doğru
dan mesleki kimlik edindirme işlevini görmektedir. Örneğin bireyin henüz tıp 
fakültesinde öğrenim görmekte iken hekimlik kimliğini büyük ölçüde kazan
ması gibi. Bazı eğitim kurumlan da, doğrudan meslek edindirme işlevine sa
hip olmamakla birlikte, diğer eğitim kuramlarına göre mesleki kimlik üzerin
de daha belirleyici bir etkiye sahip olabilmektedir. Buna örnek olarak ülke
mizde kaymakam olmak isteyen bir kişinin bu mesleğin gerektirdiği yönetsel 
beceriyi ve kamusal değerleri kişiye kazandırmaya yönelik bir eğitim veren 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuması, onun daha üniversite eğitimi sırasın
da mesleğine yönelik bir kimlik kazanmasını sağlayacaktır. Bu kişinin mesle
ğe girdiğinde diğer fakültelerden mezun olan kişilere göre daha güçlü bir 
mesleki kimliğe sahip olması beklenebilir. Benzer bir belirleyiciliği Fransa’da 
Paris Üniversitesi, İngiltere’de Oxbridge,356 ABD’de Ivy League357 örneklerin
de de görmekteyiz.

Üniversite, toplumda oluşmuş rekabetçi ve farklılaşmış meslek yapılan
masının yetke ve meşruluk temellerini belirleyen en etkili kuramlardan biri
dir.35" Üniversitenin üreteceği bilginin toplumsal iktidar ilişkilerinin yeniden 
üretilmesinde etkili olması, üniversitelerde kimi zaman toplumsal, kimi za
man da akademik gereksinme nedeniyle açılan yeni bölümlerin, aynı zaman
da mesleklerin kendi içindeki ve meslekler arasındaki rekabet alanlarının ye
niden oluşmasını sağlaması bu etkiyi gösteren örneklerdir. Mesleki bilgi üre
ten üniversitenin, egemen-düzenleyici değerlerin aktarım kanalları olarak 
ürettiği bilgi ile toplumun sınıfsal oluşumunu belirlediği, var olan yapıyı kıs

354 T . Parsons, anılan “Professions,” s. 541.
355 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 34.
356 Oxford ve Cambridge üniversitelerinin ilk ve son hecelerinden oluşan ve yaygın olarak kul

lanılan bir sözcük.
357 A BD’nin kuzeydoğusunda yer alan ve saygınlığı yüksek olan, aralarında Yale, Harvard, 

Princeton gibi üniversitelerin bulunduğu kolej ve üniversitelerin oluşturduğu bir küme.
358 M. Burrage ve diğerleri anılan “An Actor-Based...,” s. 223.
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men ya da tamamen değiştirebildiği, bu nedenle de toplumun ‘yeniden üretil- 
mesi’nde gelişmenin düzeyini belirlediği iddia edilmektedir.159 Bu açılardan 
değerlendirildiğinde devletin, üniversiteler aracılığıyla uyguladığı eğitim po
litikasının, toplumsal eşitsizliğin oluşmasında, sürmesinde, sınırlandırılma
sında ya da kalkmasında önemli bir etkiye sahip olduğu sonucu çıkarılabilir. 
Freidson’un, ‘mesleki eğitimin verildiği üniversiteyi, ticari ve politik kaygı
lardan tamamıyla bağımsız değerlendirmenin, yüksek eğitimdeki politikaları 
belirleyenlerin politikacılar ve sermaye sahipleri olduğu düşünüldüğünde ger
çekçi olmayacağı’ biçimindeki düşüncesi de bu yargıyı destekler nitelikte
dir.3“

Mesleki eğitim konusunda üniversitelerin yanında, doğrudan meslek 
bilgisi üreten İngiltere’deki Civil Service College, Fransa’daki ENA, ülke
mizdeki TODAİE gibi eğitim kurumlarımn ya da mesleki alanlarda araştırma 
yapmak, bilgi üretmek ya da meslek üyelerinin kaynaşmasını sağlamak üzere 
kurulmuş olan vakıf, dernek ya da birliklerin de etkisi büyüktür,161 Gerek üni
versiteler, gerek bu tür eğitim ve araştırma kuruluşlarının katkıları ile mesle
ki eğitim sadece lisans eğitimi ile sınırlı kalmamakta, lisans üstü, seminer, 
sertifika programları gibi araçlarla yaşam boyu süren bir özellik kazanmaktadır.

3. Profesyonel Hizmetin Alıcıları

Profesyonel hizmetin alıcıları, özellikle hizmetin niteliğini belirleme 
açısından büyük öneme sahiptir. Mesleklerin varlığı ve gücü, o mesleğin hiz
metlerine yönelik talep ile doğrudan ilişkilidir. Bu noktada profesyonel hiz
metin alıcısının niteliği önem kazanmaktadır. Profesyonel hizmet, serbest ça
lışmayla ve örgütlü kurumlar aracılığıyla sunulmaktadır. Bundan dolayı alıcı
lar ile olan ilişki de bu iki düzey açısından değerlendirilmelidir.362 Meslekle
rin özerkliklerine engel olmayacak 'en ideal yararlamcı tip'in tek tek hizmet

359 A. Gouldııer, anılan The Future o f  Intellectuals .... s. 44.
360 Eliot Freidson, "Method and Substance in the Comparative Study of Professions,” http://it- 

sa.ucsf.edu/~eliotf/Method_and_Substance_in_Co.html
361 Örneğin ülkemizde sosyal bilimler alanında kurulmuş olan Sosyal Bilimler Türk Demeği, 

Türk İdareciler Demeği, Sosyoloji Demeği, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı gibi kuruluş
lar alanlarıyla ilgili konularda araştırma yapm akta, eğitim programları düzenlemektedir.

362 M. Burrage ve diğerleri, anılan "An A ctor-B ased...” s. 224.
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talep eden 'örgütsüz' alıcılar olduğu ifade edilmektedir.365 Profesyonel hizmet
lere yönelik diğer alıcı tipi, örgütlü ‘aracı kurumlar’ olarak özel kesimdeki iş
verenler ve devlettir.361 Mesleklerin hizmet sunduğu alıcı tipi farklıdır. He
kimlik ve öğretmenlik gibi mesleklerin alıcısı daha çok devlet iken, mühen
dislik gibi diğer bazı mesleklerin başlıca alıcısı özel kesimdeki işverenlerdir. 
Özellikle refah devleti hizmetlerinin artması ile devlet; öğretmenlik, sosyal 
uzmanlık gibi bazı mesleklerin yoğun biçimde alıcısı haline gelmiştir. Bu alı
cı tipi, profesyonel hizmetten doğrudan yararlanmakla birlikte, aynı zamanda 
büyük oranda profesyonel hizmetin sunulmasına aracı olan kurumlardan oluş
maktadır. Fakat, bu aracılık, profesyonel kişiye sağladığı statü, gelir ve diğer 
birtakım güdüleyici kazanımlar nedeniyle profesyonel için önemlidir. Yönet
sel kariyer, toplumsal saygınlık ve yetke bunun örnekleridir. Aracı kurumlar, 
sağladıkları bu kazanımlarıri karşılığında profesyonelden özerkliğini kısıtlayı
cı birtakım istemlerde bulunabilmektedir.

Profesyonel hizmetin alıcıları, profesyonelleri birçok açıdan etkilemek
tedir. Tek tek alıcılar daha çok hizmetin kalitesine yönelik bir etki yaparken, 
aracı alıcılar olarak devlet ve özel kesim işverenleri hizmetin birçok öğesini 
etkilemektedir. Devlet tarafından çalıştırılan profesyoneller kamusal yönelti- 
yi belirleme sürecinde daha çok siyasallaşmak zorunda kalmakta, bu süreç 
içinde bürokratik karar düzeneğinde sorunlarla karşılaşabilmektedir. Diğer bir 
aracı alıcı olan özel işverenler ise, pazar koşullarında kâr ve verimlilik gibi 
değerlerin öne çıktığı bir hizmet anlayışını benimseyerek işlendirdikleri pro
fesyonellerden bu yönde eylemde bulunmalarını istemektedir.

Alıcıların meslekler üzerindeki diğer bir etkisi, sunulan hizmetin, hiz
metten yararlananlarla olan ilişkisinin niteliğiyle ilgilidir. Örneğin, mühendis
ler, çoğunlukla çalıştığı devlet ya da özel işverenlerin buyruğunda yaptığı ça
lışmaların sonucunu göremez. Diğer bir deyişle, toplumun büyük çoğunluğu

363 Üslleki kaynak, s. 213. İngilizce'de mesleklerin ya da uğraşların sunduğu hizmetlerin alıcı
ları konusunda bir ayrım yapılmaktadır. Mesleklerin sunduğu hizmetlerin alıcısı dilimizde 
‘alıcı’ sözcüğü ile karşılanan 'c lien t', uğraşların sunduğu hizmetlerin alıcısı ise ‘m üşteri’ 
sözcüğü ile karşılanan 'custom er' olarak adlandırılmaktadır. 'Customer ' m karar özgürlüğü
nün dayanak noktası kendi gereksinmeleri ve memnuniyetidir. Buna karşılık 'client' ile pro
fesyonel arasındaki ilişkide neyin iyi olup olmadığını profesyonel ‘dikte eder’. Client-pro
fesyonel arasındaki ilişki, uğraş sahibi ile 'custom er' arasındaki ilişkiye göre daha kurum
sallaşmış olup güven esasına dayanmaktadır. Ernest Greenwood, “The Elements o f Profes
sionalization,” Howard M. Vollmcr - Donald L. Mills (eds.) Professionalization (New Jer
sey: Prentice-Hall, Inc, 1966), s. 13.

364 D. Light - S. L ev ine ,anılan “Tıp Mesleğinin . . ."  s. 182.



mühendisler ile hizmet arasında doğrudan bir bağ kurmaz. Buna karşılık, hu
kuk ve hekimlik mesleğinin gelişmesinin nedeni, sunulan hizmetin doğrudan 
kişilere yönelik olmasıdır. Bu mesleklerin, insan yaşamının her anında karşı
laşılan türden hizmetler sunmaları ve de bu hizmetlerin doğrudan alıcılar ta
rafından kullanılması nedeniyle mühendislere göre toplumda kabul görmele
rini, diğer bir deyişle, toplumsal güç elde etmelerini kolaylaştırmaktadır.365

Profesyonel ile profesyonel hizmetin alıcıları arasındaki ilişkinin niteli
ği, profesyonel yetkenin kurulmasını ve devamlılığını belirlemektedir. Profes
yonel hizmeti sunan kişi, hizmetin alıcıları üzerinde profesyonel yetkesini 
kurmak zorundadır. Profesyonel yetkeyi kurmak, zaman içinde ve belirli ko
şullarla gerçekleşir; başka bir deyişle profesyonel yetkenin kurulması anlık 
bir ilişki değil, bir süreçtir. Profesyoneller, hizmetten yararlananların değişen 
istemlerini karşılamak, bu istemleri yeniden yorumlamak ve oluşan yeni du
rumda yetkesini yeniden kurmak zorundadır. Profesyonel yetke, bilimsel yet
ke gibi herkesin üzerinde düşünce birliği yapacağı bilimsel gerçekler üzerine 
değil, sadece hizmetten yararlananların ikna edilmesi yoluyla kurulur. Profes
yonelin sadece diploma sahibi olması profesyonel yetke için yeterli değildir; 
diploma, hizmetin alıcıları için özel istisnalar dışında ayırıcı bir unsur değil
dir. Bir hekimin ya da avukatın hangi okuldan diploma aldığı genellikle hiz
metin alıcısı için birincil önemde değildir. İşini iyi yapması ve alıcıları ikna 
etmesi profesyonel yetkenin kurulmasında öne çıkmaktadır. Profesyonel yet
kenin sürekliliği yeni kullanıcıların da onu benimsemesi ile mümkündür. Bu 
nedenle profesyonel, toplumda oluşan yeni koşullan izleyen, yeni düşüncele
re açık bir kişi olmalıdır; çünkü her kuşak farkh gereksinmelere sahip olabilir.366

Profesyonellerin hizmetin doğrudan alıcıları ile kurduğu ilişkinin en te
mel özelliği ‘gizlilik’tir. Bu gizlilik, hem toplumsal hem de biçimsel olarak 
kabul görmüştür. Bu nedenle de bu ilişkinin gizlilik niteliği hem biçimsel hem 
de biçimsel olmayan yaptırımlarla güvence altına alınmıştır. Bir avukatın ya 
da hekimin hizmet sunduğu kişiler hakkında kamuya bilgi sunması ya da pro
fesyonellerden bu kişiler hakkında bilgi istemi kimi yasal istisnalar dışında 
yasaklanmıştır.

365 Bir avukat ya da doktor doğrudan alıcının kendisi ile ilişkide olduğu için doğrudan bir etki 
yaratır. Buna karşılık, bir mühendis, alıcı ile, ancak yaptığı alet, bina, makine vb. araçlarla 
dolaylı bir ilişki kurabilmektedir. Diğer bir deyişle, sunulan hizmet ancak araçlar aracılığıy
la olduğu için alıcı üzerindeki etki de dolaylı olmaktadır.

366 S. L. Esquith, anılan “Professional Authority . . . ” s. 246.
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4. Devlet

Mesleklerin etkinlikleri birçok biçimde, kamu yararını ve ortak refahı et
kileyici sonuçlar doğurur. Bu nedenle bütün devletlerin yürütme ve yasama 
kurumlan, her dönemde meslekleri denetimi altına almaya yönelik bir müca
dele vermiştir. Devletin, meslekler ile olan ilişkisini, devletin meslekler üze
rindeki ‘denetim’i olarak tek taraflı düzenlenen bir süreç biçiminde ele alan 
Foucault, bu yaklaşımını ‘goverıımentality’ kavramı ile açıklamaktadır.367 Go- 
vernmentality, sivil toplumun her alanına bir müdahale olarak politik gücün 
kurumsallaştığı bütüncül bir devlet anlayışında; kurumların, süreçlerin, stra
tejilerin, taktiklerin, hesapların, bilgi ve teknolojinin 'gerçekte' devletçe belir
lenmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, 16. yy'dan sonra Avrupa’da disip
lin, özel bilgi-beceri ve teknolojilerin doğması ile devletler, yönetim alanında 
çok önemli bir gelişme sağlamış, yönetim kurumsallaşmaya başlamıştır. Fo
ucault, neyin devletin yetkileri içinde olduğunun sürekli olarak yeniden ta
nımlanmasını olanaklı kılacak yönetim tekniklerinin var oluşundan bu yana, 
kamusalın ya da devletin varlığının ve sınırının ancak goverıımentality taktik
leri temelinde anlaşılabileceğini belirtmektedir.368 Devlet, gelişen ve kurum
sallaşan yönetsel örgütlenme ile toprakları ve nüfusu düzenlemek amacında
dır. Bu nedenle öncelikle doğum, ölüm, açlık, zenginlik gibi konularda nüfu
sun niteliği ile bilgiler elde etmek için kayıtlar tutulmuş, böylece istatistiksel 
yöntemler yönetimde kullanılmaya başlanmıştır. Foucault’a göre bu gelişme
ler hükümet etmenin sanattan öte, bir hükümet etme bilimine dönüşmesinde 
etkili olmuştur.369

Foucault’a göre modern devlet, araç olarak kullandığı bürokratik yapısı 
ile nüfusu belirli biçimlerde sınıflandırmak, disipline etmek, hatta cezalandır
mak suretiyle yeni denetim sistemleri geliştirmiştir. Bu yeni yönetim ve dene
tim sistemi, kapitalist gelişmenin ilk doğrudan sonuçları olan kente göç ve bü
yük kentlerin doğuşunun yarattığı toplumsal ve kültürel bozulmayı önleme 
amacındaki refah devletinin uygulamalarıyla devam etmiştir.”370 Devletin,

367 Michel Foucault, “Govcrnmentality," Graham Burchcll - Colin Gordon-Peter M iller (eds.), 
The Foucault Effect: Studies in Governmcntality, with Two Lectures by and an Interwiew 
with Michel Foucault (C  hicago: The University o f Chicago Press, 1991), s. 87-104. Govern- 
mentality kavramı karşılığı olarak dilimizde ‘hükümelsellik’ ve ‘yönetimsellik’ kavramları 
kullanılmaktadır.

368 Üstteki kaynak, s. 103.
369 Üstteki kaynak, s. 99-101.
370 P. Leonard, anılan Postmodern Welfare .... s. 86-87.
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toplumda yaşanan düzensizliklere karşı ilk yanıtı, denetim işlevinde temel 
araç olarak kullandığı 'uzman müdahalesi paradigması'nı kurmak ve yerleş
tirmek olmuştur. Foucault, bu gelişmeyi "bir takım insanların, başkalarının 
yaşamının her alanına yönelik müdahalesi" olarak değerlendiriyor. Çünkü bu 
uzmanlık bilgisi, devletin sağladığı kurumsal ve yasal olanaklar ile sonuçta 
insan hayatına nüfuz etmektedir.371

Modern devletin başlıca özelliklerinden bilimsel bilgiye değer verme ve 
ussallık anlayışı ile birlikte devletler için uzmanlık bilgisi çok önem kazan
mıştır. Devlet, toplumsal gerçeklikleri yönetilebilir hale getirmede uzmanlı
ğın gücünü kullanmak zorunda kalmıştır.372 Foucault, belgeleme, değerlendir
me, standartlaştırma, denetleme, hesaplama gibi eylemler temelinde oluşan 
teknik bir sistem olarak modern devletin bu gereksinmesi ile mesleklerin do
ğuşu ve kurumsallaşması arasında bir koşutluk kurmaktadır. Devletin halkı 
denetim altında tutma amacına yönelik olarak düzenlemeler yaptığı bir dö
nemde mesleki birliklerin kurulması, sadece mesleklerin izlediği bir strateji 
değil, devletin bizzat uyguladığı politikaların bir uzantısıdır.373 Profesyonel
leşme süreci ile modern devletin oluşması arasında bir ilişki kuran bu yakla
şımda meslekler, gelişen ve uzmanlaşan toplumda, yönetmek ve toplum üze
rinde bir denetim kurmak için devletin gereksinme duyduğu; toplumsal, eko
nomik ve siyasal yaşamın bilinmezlerini ve karmaşıklıklarını yönetmeye uy
gun, bilinebilir hale dönüştürmenin bir aracıdır. Diğer bir deyişle, “govern- 
mentality’nin karmaşık ağının çocukları ve mirasçıları” olan modern meslek
ler, modern devletin toplumsal yaşamı denetlemesinde birer araçtır.374

371 Üstteki kaynak, s. 87. Leonard, modem devletin sağlık, eğilim gibi temel kamu hizmetleri 
alanında yaşanan sorunlara çözüm olarak geliştirmiş olduğu yeni örgütlenme yapılarını, de
netim ve gözetim tekniklerini, uzmanlık biçimlerini toplumsal gelişme için gerekli birer 
“ahlaki bir taahhüt" olarak sunduğunu, oysa bu taahhütün ardında Althusser'in belirtmiş ol
duğu devletin ideolojik ve baskıcı aygıtlarının var olduğunu ileri sürmektedir.

372 T. Johnson, anılan “Expertise and tlıe State," s. 151.
373 Freidsoıı, meslekleri işgücü piyasasındaki diğer çalışma yapılarından ayıran en temel özel

liğin, mesleklerin oluşumları, kurumsallaşmaları ve varlıklarını sürdürmeleri konularındaki 
kararları kendilerinin verememesi ve bütünüyle devletin izleyeceği politikalarda meslekler 
için düşündüğü göreve bağlı kalmaları olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle meslekler ile il
gili yapılacak bir çalışmanın öncelikle devlet üzerine yapılacak tarihsel ve karşılaştırmalı bir 
inceleme ile mümkün olabileceğini belirtmektedir. E. Freidson, “Professionalism, Empo
werment and D ecision-M aking,” b llp '.H ils a .u cs f.ed u  J~eliotilProfessionalism - 
, _Entpowerme Jitml

374 T. Johnson, anılan “Expertise and the State,” s. 143, 151.
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Devlet kurumlarının etkili bir denetime sahip olduğu Ortaçağdan 19. yy’ 
ortalarına değin geçen zamanda, mesleklerin konumu ve sahip oldukları ayrı
calıklar büyük ölçüde yönetme gücü ve yetkesini elinde bulunduran kral, 
prens, patrik, aristokrat seçkinler ya da devlet tarafından belirlenmiştir.375 Bu 
dönemde meslekler hem kendi içlerinde üyelerinin birbirleriyle olan ilişkile
rinde, hem de diğer mesleklerle olan ilişkilerinde büyük ölçüde yalıtılmış du
rumdaydılar. Bunun en önemli nedeni yönetsel yetkeye sahip birimlerin, top
lumu ‘birörnekleştirme’ politikalarının sonucu olarak, örgütlü güç niteliğin
deki meslek birliklerinin kurulmasına izin vermemesidir.576

Devletin meslekler ile ilişkisi özellikle iki dönemde yoğunluk kazanmış
tır. Bunlardan ilki 18. yy sonu 19. yy başlarında toplumsal alanda oluşan bir 
dizi gereksinmenin karşılanmasına yönelik devlet örgütlenmesinin oluştuğu 
dönemdir.377 O döneme değin serbest olarak varlıklarını sürdüren meslekler, 
özekçi bürokrasilerin oluşması ile bir taraftan kendilerine yönelik istemi kar
şılamak zorunda kalmış, diğer taraftan da özerkliklerini kazanmak yönünde 
çalışmalar yapmıştır. Bu durum, geleneksel profesyonelleşme sürecinde bir 
‘eksen kayması’nı ifade etmektedir.378 Devlet-meslek ilişkisinin yoğunlaştığı 
diğer dönem, refah devleti uygulamalarının arttığı II. Dünya Savaşı sonrasın
da, devletin birtakım yükümlülükleri yerine getirmeye yönelik olarak birçok 
dalda uzmanlara gereksinme duyduğu ve yeni korporatif uygulamaların ege
men olduğu dönemdir. Bu dönemde meslekler, devlet desteğinin yanında, bü
yük ölçüde oluşumunu tamamladıkları kendi birlikleri sayesinde güçlenmiş
lerdir. Fakat devlet, ücret düzeninin sabitleştirilmesi, üye kabullerinin sınır
lanması gibi aldığı yasal önlemler ile yine bu dönemde de meslekler açısın
dan etkili düzenleyici aktör olma konumunu korumuştur.3”

Devletin toplumsal ilişkiyi ve işbölümünü, dolayısıyla egemen politik ve 
ideolojik ilişkileri yeniden üreten yapısının, mesleklerin de konumunu ve sa
hip olduğu ideolojiyi biçimlendirdiği düşüncesi önemli bir tezdir. Bu anlayış

375 T. Brantc, anılan “Professional Types . . . ” s. 86; H. Siegrist, anılan “Professionalization 
as...,” s. 182.

376 H. Siegrist, anılan “ Professionalization as ...,”s. 182.
377 Ülkemizde mühendislik mesleği endüstrileşme sürecinde gelişmemiştir. Bu mesleğin geliş

mesi Osmanlı İm paratorluğunda devletin korunmasına yönelik olarak ordunun moderni
zasyonuna karar verilmesi sonucunda mühendislik okullarının açılmasıyla olmuştur. N. 
G öle, anılan M ühendisler ve İdeoloji..., s. 112.

378 H. Siegrist, anılan “ Professionalization as . . . ” s. 183.
379 Üstteki kaynak, s. 182.
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ta, profesyonelleşme sürecine egemen olan ilkelerin devletçe ya da uğraşların 
kendisince belirlenmesinin arasında herhangi bir fark olmayacağı ifade edil
mektedir. Her iki durumun da ‘sermayenin, kendi ideolojisini yeniden üret
mesinden başka bir şey olmayacağı’ diğer bir deyişle, profesyonelleşmenin, 
‘son kertede sermayenin ideolojisini yeniden ürettiği ve bunu yaparken mes
lekleri kullandığı’ bir süreç olduğu belirtilmektedir.380

Devlet, özellikle sosyal uzmanlık gibi büyük ölçüde kendisince oluştu
rulmuş meslekler sayesinde yeni toplumsal denetim alanları elde etmiştir. 
Böylece, bu mesleklerin sunduğu hizmetlerin alıcıları ile olan ilişkileri, resmi 
süreçler aracılığıyla, devletin tanımlaması sonucunda belirlenmektedir. Dev
let, sosyal uzmanlık alanında, yoksulluk sınırı, vergilendirme, çalışma ilişki
leri gibi doğrudan mesleğin düzenleme alanına giren temel konularda yetkiyi 
büyük ölçüde elinde bulundurmaktadır.381

Devlet, özellikle refah hizmetleri kapsamındaki sosyal hizmet, eğitim gi
bi profesyonel hizmetlerin geniş bir alaııa sunulmasında kendi bünyesindeki 
bakanlıklar vb. gibi kurumlar ile bir aracılık işlevi üstlenmiştir.382 Devlet, bu 
işlevi aynı zamanda hizmetin sunulmasını güvence altına alan ve hizmetin 
karşılığında talep edilecek ücretleri standartlaştıran önlemler ile de yerine ge
tirmektedir. Aracılık işlevi, devletin, denetim yetkisini elde etmesini sağla
mıştır. Örneğin, İngiltere’de NHS, hem hizmetin sunulmasını üstlenmiş, hem 
de hizmet alanı ile ilgili yaptığı düzenlemeler sayesinde sağlık hizmeti ile il
gili yöneltileri belirleme ve kaynakların dağıtma yetkisini elde etmiştir. Dev
letin aracılık işlevi, sadece alıcılar açısından düşünülmemelidir. Devlet, yet
kilendirme sistemi ile mesleklere kendi alanlarında tekel olma hakkını ver
mektedir. Mesleklerin güçlü ve özerk olmasını sağlayan bu düzenlemeler çok 
önemli bir yetki devridir. Devlet, sahip olduğu yetkilerden bir kısmını, belir
li kurallar içinde mesleklere devretmektedir.383

380 Terry Johnson, "W hat is to Be Known? The Structural Determination o f Social Class,” Eco
nomy and Society (V. 6, No. 1 ,1977), s. 211-212,230.

381 Üstteki kaynak, s. 229.
382 Bu yaklaşımı Durkheim’da da görmekteyiz. Durkheim, mesleklerin toplumda uyum içinde 

varlıklarını sürdürmelerini sağlamanın devletin görevi olduğunu, “devletin yatay işbölümü
nün dikey işbölümüne dönüşerek sınıf savaşlarına ya da yapısal anomi gibi 'patolojik ' ge
lişmelere yol açmasını önlemek zorunda olduğunu belirtmektedir.” A. Öncü, anılan Top
lumsal Değişme..., s. 18.

383 T. Johnson, anılan “W hat is to...,” s. 230.
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Mesleklerin gelişmesinde devletin rolü dönemsel ve kültürel farklılıkla
ra göre değişmiştir. Meslekler, ‘yetkeci, mutlak, faşist ya da sosyalist devlet 
örgütlenmelerinde’ doğrudan devletin kurumsallaşması içinde var olmuşlar
dır. Buna karşılık, ‘özgürlükçü’ devlet örgütlenmesinde meslekler, devletin 
sadece yasal düzenleme yaptığı piyasa yapısı içinde varlıklarını sürdürmekte
dir.384 Uygulamaların, devletlerin ‘egemenlik ilişkileri ve kültürel yayılma’ 
süreciyle diğer ülkeleri etkilediğini söyleyebiliriz. İngiliz ve Amerikan mode
linin, politik ve kültürel egemenliğe bağlı olarak birçok toplumun profesyo
nelleşmesini doğrudan etkilemesi, aynı biçimde Fransa’nın mesleki yapılan
masının Avrupa’yı etkilemesi ve buradan da diğer bir yayılma sürecine gir
mesi ya da Alman profesyonelleşme sürecinin Japonya’yı doğrudan etkileme
si, bu düşünceyi destekleyen çeşitli örnekler olarak gösterilmektedir.385

Devlet ile meslekler arasındaki ilişki karşılıklı bağımlılık temelindedir. 
Mosher bu ilişkiyi şöyle özetlemektedir386: Devlet birçok mesleğin yaratıcısı
dır; mesleklerin meşruluğunu sağlamaya yönelik olarak yasal düzenlemeler 
yaparak onları yetkilendirmiştir; mesleklerin özerkliğinin, bütünlüğünün tekel 
konumunun ve sahip oldukları benzeri koruma yollarının koruyucusudur; 
mesleklerin araştırma yapmaları konusunda destekçidir; mesleki eğitimi des
tekler; mesleklerden en çok yararlanan kullanıcı olup onların en önemli işve
renidir. Mosher, mesleklerin devlete katkısını da şöyle özetlemektedir: Mes
lekler kamu yönetimine bilgi ve beceri açısından büyük katkılarda bulunur; 
kamu kurumlarının yöneticileri büyük oranda mesleklerden gelir; meslekler 
çalıştıkları alanlarda kamusal politikaların belirlenmesinde etkilidir; toplum
da bir tür denetim işlevi görür.

.Devlet ile mesleklerin ilişkisini, tarihsel gelişim içerisinde İngiliz, Ame
rikan ve Kıta Avrupası modelleri biçiminde üç başlıkta ele alabiliriz. Bu mo
deller profesyonelleşme süreci açısından tamamıyla farklı yöntemlere dayan
maktadırlar. Şimdi sırasıyla profesyonelleşme sürecinde devletin rolüne yö
nelik geliştirilen modelleri inceleyelim.

Aşağıdan yukarıya profesyonelleşme örneği olarak İngiliz ve Amerikan 
modeli, birbirlerinden kimi farklılıkları olsa da temelde mesleklerin kendile
riyle ilgili konularda özyönetime sahip olduğu, devletin kuralların yapıcısı,

384 M. Burrage vc diğerleri, anılan “An Actor-Based...,” s. 211.
385 Üstteki kaynak, s. 210.
386 F. C. Mosher, anılan Democracy and..., s. 101-102.
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oluşturucusu olmaktan çok, uyulmasına yönelik önlemler alan ‘hakem’ işlevi 
gördüğü, özerk meslek birliklerinin ve mesleki eğitimde hem kamusal hem de 
özel kuramların birlikte var olduğu bir meslek sistemi olması açısından çok 
büyük benzerliklere sahiptir. Benzerliklerine rağmen iki modelin özellikleri
nin ayrı ayrı incelenmesi yararlı olacaktır.

İngiltere, tarihte güçlü bürokratik özeksel devlet örgütlenmesinin yaşan
madığı, seçkinlerin oluşturduğu parlamento tarafından yönetilen bir toplum 
özelliğine sahiptir. Gücün, seçkinlerin elinde yoğunlaşması, toplumda onlara 
karşı bir mücadeleyi de getirmiştir. Bu mücadele sonucunda diğer toplumsal 
güçlerin zaman içinde krala ve seçkinlere karşı elde ettikleri haklar, toplum
da denge sağlayıcı kuramların temeli olmuştur. Kıta Avrupası’nda o dönem
deki özekselleşmiş ve yetkeci rejimlere karşın, İngiltere’de denge sağlayıcı bu 
kuramların özyönetime sahip olmaları, mesleklerin ortaya çıkmasının ve ge
lişmesinin zeminini hazırlamıştır.587 Devletin politik yapılanmadaki etkisinin 
görece düşük ve müdahale alanlarının kurallarla belirlenmiş olduğu İngiliz 
profesyonelleşme süreci, mesleklerin gelişmesi için uygun ortamı sağlaması 
nedeniyle, işlevselci yaklaşımın temsilcisi olan toplumbilimciler tarafından 
bir model olarak kullanılmıştır.

Amerikan modeli, İngiliz modelinde olduğu gibi devletin profesyonel
leşme sürecinde geri planda kaldığı bir modeldir. Fakat mesleğe girişin her
kese açık olması, yeni mesleklerin oluşumunun serbestliği, eğitim kurumlan
ılın sadece belirli bir kümenin tekelinde bulunmaması gibi, özgürlükçü, eşit
likçi ve demokratik değerlerin ağır basması açısından seçkinlerin önemli gü
ce sahip olduğu İngiliz modelinden farklılaşmaktadır. Amerikan modeli, dev
let müdahalesinin, ancak, V/ilensky’nin belirttiği gibi ‘mesleki alanda tekel 
olmaya yönelik yasal düzenleme yapılması ve etik kuralların yasallaştırılma
sı’ şeklinde olabileceği anlayışına dayanmaktadır.5*8

ABD’de meslekler, daha çok yerleşik değerlere dayalı olarak kurumlaş
tıkları ve bir ‘üst sınıf değeri’ oldukları İngiltere’ye göre daha güçsüz durum
dadırlar. Bunun nedenleri şöyle belirtilmiştir:589 ABD, sivil ve eşitlikçi de
mokratik değerlerin esas olduğu, birey ve kuramların hak ve yükümlülükleri

387 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 72.
388 H. Siegrist, anılan "The Professions, State...," s. 11; M. Burrage ve diğerleri, anılan “An Ac- 

tor-Based...,” s. 221.
389 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 83-84 ; H. Siegrist, anılan “The Professions, Sta

te...,” s. 11.
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nin önceden belirlendiği, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik anlayış nedeniyle 
profesyonellerin toplumda var olan ‘gizli iktidar’larının sınırlandığı bir devlet 
örgütlenmesine sahiptir. Devletin, rekabetin işlemesine ve tekelleşmenin ön
lenmesine yönelik olarak yaptığı yasal düzenlemelerin, bu anlayışın sonucu 
olduğu söylenebilir. Devletin ekonomik alanda geri planda olduğu Amerikan 
sisteminde, bu alandaki boşluğu meslek birlikleri doldurmaktadır. Her ikisi
nin de çoğulcu siyasal yapı ve serbest piyasa ekonomisine dayalı liberalizmi 
benimsemiş olmalarına rağmen, A BD ’de İngiltere’den farklı olarak meslek
lerin, sahip olduğu geleneksel değerlerden çok popülist değerlere yönelmesi 
nedeniyle güç kaybettiğini görmekteyiz. ABD’de mesleklerin güçsüz olması
nın diğer bir nedeni de metropol kentlerinin çokluğudur. İngiltere ya da Fran
sa’da tek bir metropolde gelişmenin yaşanması beraberinde belirli bir eğitim, 
kültür yoğunlaşmasını getirmiştir. Buna karşılık ABD’de birçok metropolün 
varlığı ülke geneline yayılan bir gelişme çizgisine neden olmuştur. ABD’nin 
siyasal sistemindeki bölünmüşlük de mesleklerin gelişmesinde önleyici bir et
ki yapmış; ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde farklı örgütlen
meler meslek birliklerinin tek bir güç olmasını engellemiştir.

Profesyonelleşme sürecinde devletin rolü konusunda geliştirilen diğer 
bir model, Fransa ve Almanya örneğinde Kıta Avrupası modelidir. Yukarıdan 
aşağıya profesyonelleşme sürecine örnek gösterilen Kıta Avrupası modeli, 
güçlü, özeksel yapısı ile devletin, profesyonellerin yetiştirilmesi için gerekli 
eğitim kumullarını ve mesleklerin ulusal birliklerini bizzat kurmak, mesleki 
eğitimin içeriğini belirlemek ve denetlemek ve meslek sahibi kişileri işlendir
mek gibi büyük ölçüde yönetimi ve denetimi elinde bulundurduğu bir meslek 
sistemidir.390 Kıta Avrupası sistemi, profesyonellerin daha çok kamu bürokra
sisinde işlendirilmelerinden dolayı, rekabetten uzak, ekonomik ve kurumsal 
güvenceye sahip olarak çalışmalarına olanak tanıması açısından Anglo-Ame- 
rikaıı sisteminden farklılaşmaktadır.391 Meslekler İngiltere’de, daha çok üst sı
nıfların egemenliğinde bir gelişim süreci izlemiştir. Buna karşılık Kıta Avru- 
pası’nda, yoğunlukla kendisini oluşturan orta sınıfın üst sınıf ile yaptığı bir 
mücadelenin sonucunda gelişmiştir.

390 E. Freidson, anılan "W hy Art...,"; M. Bıırrage vc diğerleri, anılan “An Aclor-Based .. ."  s. 
221; H. Sicgrist, anılan “The Professions, State...," s. 9, 12.

391 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 34.
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19. yy bürokratik yetkeci devlet örgütlenmesinde meslekler, öncelikle 
eğitim sisteminin düzenlenmesi yoluyla denetim altına alınmaya çalışılmıştır. 
Bu dönemde eğitim alanındaki düzeltim çalışmalarıyla meslekleri kamu yara
rı amacına yönlendirecek eğitim izlenceleri hazırlanmıştır. Bu düzenlemele
rin amacı, sadece rekabet ve etkililik gibi değerlerin değil, aynı zamanda 'dev
letine bağlı, ahlaklı olma' gibi değerlerin egemen olduğu seçkin uzmanlar ya
ratmak idi. Bu amaç için mesleğe yönelik eğitim veren kurumlar olarak üni
versiteler yeniden düzenlenmiş ve büyük ölçüde denetim altına alınmış, sı
navların, hem içerik hem de biçim açısından ülke genelinde tekleştirilmesi ile 
öğrenim görecekleri belirleme yetkisi üniversitelerden alınmıştır. Mesleğe gi
riş, sadece devletçe yetkili kılınmış kurumların, belirlenmiş kurallara göre 
verdiği lisans ve sertifika sahipleri ile sınırlanmıştır. Böylece, artık sadece ka
mu bürokrasisinde yer almak isteyenler değil, bütün meslek üyelerinin bu sı
navlara girmesi zorunlu kılınmıştır. Devlet, mesleklerin, hizmetlerin alıcıları 
ile kuracakları ilişkiye temel olan etik kuralları, ücret düzeylerini bizzat dü
zenlemiştir. Devlet bu düzenlemeleri yaparken meslek üyelerini dışarıda tut
muş ve var olan meslek birliklerini büyük ölçüde kaldırmıştır. Geride kalan 
çok az bir bölümünün ise, üyelerini kendisinin atadığı, özerk olmayan, sade
ce bir ‘arabulucu’ olan, varlıklarını sürdürmelerine izin vermiştir. Devlet bu 
düzenlemeler ile ‘pazar’ı bütünüyle belirleyen bir konuma gelmiştir.392

Kıta Avrupası modelinin ilk örneği Fransa’dır. Fransız Devrimi öncesin
de özgür sivil toplum ve meslek kuruluşlarının var olduğunu; toplumsal işbö
lümü içinde hukuk ve hekimlik gibi geleneksel mesleklerin önemli bir yer 
edindiğini görmekteyiz. Fakat Devrimle birlikte, özeksel devletin denetiminin 
kabul edilmesi bütün bu yapıları devlete bağlı hale getirmiş, ‘sorumlu devlet 
anlayışı’, profesyonalizmin eşitsizlikçi yapısının eleştirilmesine yol açmış
tır.393 Mesleklerin serbest olarak yerine getirdiği eğitim, sağlık gibi kamusal 
hizmetlerin devletçe üstlenilmesi de bu anlayışın yerleşmesine ve mesleklerin 
gelişmesini önleyen sürecin başlamasına neden olmuştur.3”

Kıta Avrupası modelinin diğer bir örneği Almanya’dır. Almanya, 19. 
yy’ın sonlarında bürokratik özekçi devlet örgütlenmesini oluşturarak toplum
da var olan parçalanmışlığı kaldırmak istemiştir. Bu dönemde yapılan çalış
maların, toplumsal kurumlanıl ve özellikle de önemli güç elde etmiş meslek

392 Üstteki kaynak, s. 12-13.
393 Dönemin düşünürlerinden J. J. Rousseau'nun da  profesyonelizmin seçkinci yaklaşımı nede

ni ile bu kurumların tamamen kaldırılmasını savunduğu ileri sürülmüştür. K. Macdonald, 
anılan The Sociology..., s. 89.

394 Aynı yer.
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lerin devletin denetimine alınmasına yöneldiği görülmektedir. Almanya’yı di
ğer ülkelerin profesyonelleşme sürecinden farklılaştıran özellik üniversitele
rin konumudur. 1800’lerin başında Britanya’da altı üniversite varken Alman
ya’da bu sayı otuzdur. Üniversitelerin bu derece yaygınlaşması, daha önce ge
leneksel güçler tarafından engellenmiş bireylerin bu eğitim sayesinde yönet
sel sisteme girebilmesi ve burada güç elde etmesi sonucunu doğurmuştur.395 
Almanya’yı farklılaştıran diğer bir özellik Almanya’da ‘iyi yurttaş olm a’ 
önemli bir değer olmasıdır. Bu değer, öncelikle iyi eğitim almak ve devlete 
bağlı olmak ile tanımlanmaktadır. Bu nedenle devletin her dönemde güçlü ol
duğu bu siyasal ve toplumsal yapılanmada serbest girişim ve serbest meslek
lerin, kamu bürokrasisi ve üniversitelere göre geri planda kaldıklarını, buna 
karşılık kamu hizmeti mesleklerinin ve akademik mesleklerin her dönemde 
etkili olduklarını görmekteyiz.396

Kıta Avrupası’nda devletin, her dönemde uyguladığı korumacı politika
lar nedeniyle serbest meslek özelliği gösteremeyen mesleklerin, özellikle 
1920’lerden sonra yaşanan bunalımın da etkisi ile devletin bir kurumu olarak 
bütün topluma hizmet veren ve ayrıcalıklarından büyük bölümünü yitirmiş 
topluluklar halini aldığı söylenmektedir.397 Bu dönemde mesleklerin, ‘Avru
pa’nın büyük bölümünde sahip oldukları profesyonel değerlere ve insancıl 
ideallere kayıtsız kalarak aşırı devletçi geleneğe sahip faşist sistemlerin doğ
rudan eylemcileri’ haline geldiği düşüncesi,398 gelişmelerinde devlet müdaha
lesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir örnek olarak kabul edil
mektedir.

E . Profesyonel Davranış Öncülleri

Uğraşların, meslek niteliğini kazanması, özel konumlarının meşruluğunu 
sağlayan belirli davranış öncüllerine sahip olmaları ölçüsünde gerçekleşmek
tedir. Daha önce mesleklerin genel nitelikleri olarak verdiğimiz bu özellikle
rin profesyonelleşme sürecindeki uğraşların değerlendirilmesinde ölçek ol
maları nedeniyle ayrı ayrı incelenmesinde yarar vardır.

Profesyonel davranış öncüllerinin, bir uğraşın profesyonelleşme sürecin
de sahip olması gereken özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Bu öncüller, fark-

395 Üstteki kaynak, s. 89-94.
396 Aynı yer.
397 M . Burrage ve diğerleri, anılan “An Actor-Based...,” s. 221; H. Siegrist, anılan “ Professi

onalization as . . .” s. 184;
398 H. Siegrist, anılan "The Professions, State...,” s. 6.
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Iı biçimlerde ve yoğunlukta oluşabilir. Profesyonel davranış öncüllerini ‘Yük
sek Derecede Sistematik Bilgi,’ 'Mesleki Toplumsallaşma,' ‘Profesyonel İde
oloji,’ ‘Etik Kodlar’ ve ‘Özyönetim’ olmak üzere beş başlıkta toplayabiliriz.

1. Yüksek Derecede Sistematik M eslek Bilgisi

Profesyonel uğraşların toplumsal saygınlık ve güç sıradüzeninde üstte 
yer almalarında en büyük etmenin, meslek üyelerince paylaşılan yüksek dere
cede sistematik ve kayıt altına alınmış bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi, sı
nırlı kaynaklar üzerinde tekel olma özelliğine sahip profesyonalizm ideoloji
sinin, tekelleşmede kullandığı en önemli araçtır.399 Bilgi sahibi olma ve bunun 
belgelenmesi, bu bilginin kullanım değeri ve üretime katkısı ne olursa olsun, 
belirli konumlara gelebilmenin ön koşuludur.

Bilginin toplumsal-kiiltürel değeri ve yönetilme biçimi, doğrudan top
lumsal örgütlenmeyi, dolayısıyla da mesleklerin gücünü, konumunu ve yapı
sını belirlemektedir. Mesleklerin oluşumu, önemli ölçüde, uygulama bilgisi
nin yanında kuramsal bilginin, yerleşik toplumsal yapılardan bağımsız biçim
de başlı başına ilgi alanı haline gelmesinin bir sonucudur.400

Bilgi, gerek kuramsal gerek uygulama bilgisi biçimiyle daha karmaşık ve 
ayrıntılı hale gelmiş; özellikle 20. yy’ın son çeyreğine girildiğinde, ekonomi, 
psikoloji, antropoloji ve toplumbilim gibi alanların genel ve sistematik düzey
de bilgilerini geliştirmeleri ve bilginin biçimsel ussallaşma süreci, yeni tip bir 
bilgiyi oluşturmuştur. Bu bilgi,

" ..sistem atik, kodlanmış, genelleşmiş, doğayı ve insanlığı kontrol edebilecek 
özellikte bir bilgidir. Bu yeni bilginin en önenıli öğeleri bilim ve teknolojidir.
Fakat yeni bilgi bu iki öğeye indirgenemez. Biçimsel ussallaşma sürecindeki 
bilgi, bir taraftan yasal sistemin soyut, kodifıye edilmiş hukuk bilgisini, diğer 
taraftan da pazar düzeneğinin karlılığının nasıl sağlanacağının, bürokrasilerin 
nasıl örgütleneceği ya da planlanacağının bilgisini geliştirmektedir. Bu biçim 
sel, ussal, soyut bilgi, kuramsal bilgiden nicelik  ve nitelik olarak farklı, daha 
dar kalıplar içindeki uygulama bilgisini de belirleyen ve kontrol eden bir nite
liktedir."

399 Randall Collins, “Market Closure and the Conflict Theory o f the Professions," Rolf Tors- 
tendahl - Michael Burrage (eds.), Professions in Theory and History; Rethinking the Study 
o f  the Professions (London: Sage, 1990), s. 36; K. Macdonald, anilan The Sociology..., s. 
157.

400 K. Macdonald, anilan The Sociology..., s. 160.
401 R. M urphy,Social Closure (Oxford: The Clarendon Press, 1988), s. 246-247’den aktaran K. 

Macdonald, anilan The Sociology..., s. 160.
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Uzmanlık bilgisi, her dönemde, bu bilgiye sahip kişi ya da kümelerin 
önemli bir güç kazanmalarını sağlamıştır. Eski Yunan ve Roma’dan bu yana 
dinsel kurumlar ve devletin kendisi dinsel ve askeri bilgiyi üretmelerinden do
layı güçlü olmuşlardır.“02 Ortaçağdan itibaren devlet ve dinsel kurumlar kadar 
güçlü olmasalar da, loncalar ve üniversiteler de bu yolla önemli bir güç elde 
etmişlerdir. Bu dönemde, özellikle Almanya ve Fransa’da devlet, kendisinin 
kurduğu ya da desteklediği üniversite, araştırma enstitüleri ve hastanelerde 
doğrudan yurttaşların gereksinmesinden çok askeri ve politik gereksinmeleri 
karşılamaya yönelik bilgi üretilmesini amaçlamıştır.403

Devlet, üniversiteler, dinsel ve uğraşsal kurumlar, nitelikleri gereği üret
tikleri ve kullandıkları bilginin kamu yararına yönelik olması zorunluluğuyla 
karşı karşıya olmuşlardır. Fakat, 20. yy’ın ikinci yarısından sonra bilgi tekno
lojisinin gelişmesi ve yayılması, bu kurumların dışında bilgiyi üreten, pazar
layan girişimlerin doğmasına yol açmış, bu da meslek bilgisini bu kurumların 
tekelinden çıkartmış, bilgiyi iktidar aracı olarak endüstriyel ve ticari pazarın 
bir öğesi haline getirmiş, diğer bir deyişle, metalaştırmıştır. Metalaşma, bilgi
nin 'kamu yararı'na yönelik olma niteliğinde bozulmalara yol açmıştır.401 Özel
likle, 20. yy’m ikinci yarısından sonra mesleklerin içinde bulunduğu rekabet
çi pazar yapısı da onların metalaşmış bilgiye yönelmelerine neden olmuştur.405 
Bu gelişmeler sonucunda kendi uğraş alanlarında kontrole sahip meslekler, 
bilginin üretimi konusunda da rekabetçi mücadeleye girmek zorunda kalmış
tır.406

Üst düzey beceri, meslekler için olduğu gibi, meslek olmayan bazı uğ
raşlar için de söz konusudur. Bu nedenle profesyonel uğraşın ayırt edici özel
liğinin beceriden çok sistematik meslek bilgisinin varlığı olduğunu söyleyebi
liriz. Kuramsal bilgi, profesyonel hizmet sunumunda, bir dizi beklenmedik 
karmaşık işlerin üstesinden gelmeyi, somut olaylar karşısında profesyonelle
rin eylemlerini ussallık temelinde yapabilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, 
mesleklerin öncelikli özelliği olarak, becerinin yanında, ‘içsel olarak tutarlı ve 
örgütlenmiş bilgi’ye sahip olmaları gösterilmektedir.407

402 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s . 171.
403 Üstteki kaynak, s. 173.
404 B. Barber, anılan “Some Problems . . . ” s. 673; K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 

171.
405 Andrew Abbott, The System o f  Professions (Chicago: The University o f Chicago Press, 

1988), s. 30.
406 S. Salender, anılan “Associative Strategies...,” s. 143.
407 E. Greenwood, anılan “The Elements o f . . . ” s. 11-12.
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Mesleklerin temelini oluşturan kuramsal bilgi yapısı, meslekle ilgili ko
nuları tanımlayan ‘soyut öneriler sistemi’dir.108 Bu sistemin bilginin kuramsal 
yönü, teknik, moral ve kültürel yetke alanı ve uygulama alanı bulduğu kurum
sal yapı biçiminde üç temel öğesi vardır."9 Meslek bilgisi, betimleyicilik özel
liğinin yanında normatif içeriğe de sahiptir. Mesleki çalışmanın içeriği, dene
timi, çalışma koşulları, meslek yargısındaki değişmeler, mesleğin toplumsal, 
ekonomik ve siyasal konumu kuramsal bilginin gelişme alanlarıdır.410 Kuram
sal bilginin gelişmesinin, rekabetçi meslek sisteminde mesleğin varlığını sür
dürmesinin ön koşulu olduğunu söyleyebiliriz.1" Bir başka deyişle meslekler, 
kendi alanlarında ortaya çıkmış sorunlara yönelik olarak var olan bilgileri uy
gulamak yanında, bilgi birikimlerini sürekli yeniden tanımlamak, gözden ge
çirmek, biçimlendirmek ve alanlarıyla ilgili farklı boyutlarda yeni bilgiler 
üretmek zorundadırlar.412 Mesleki bilgi üzerine yapılan birçok araştırma, gün
lük yaşamda karşılaşılmayan sorunlara ya da ticari olmayan alanlara yönelik 
olabileceğinden, meslekler ve eğitim kurumlan, bu işlevi yerine getirirken 
günlük yaşamın istemlerinden, politik ya da ticari kaygılarından arınmak zo
rundadır. Meslek bilgisinin kuramsal yönünün gelişmesi, fayda-maliyet ana
lizi açısından değil, kamusal yarar açısından değerlendirilmelidir.

Kuramsal bilginin soyutluk ve somutluk derecesi önemlidir. Meslek bil
gisinin yüksek düzeyde soyut olmasının, onun sadece biçimselleşmiş nitelik
te bir bilgiye dönüşmesine yol açtığı, öte yandan bu bilginin yüksek düzeyde 
somut olmasının, mesleğin zanaattan farklılaşmasını ortadan kaldırdığı belir
tilmektedir.113 Bu nedenle mesleğin kuramsal bilgisi, hem salt uygulamalardan 
oluşan bir nitelikte olmamalı, hem de meslek uygulamaları ile olan organik 
ilişkisini kcsmemeli, diğer bir deyişle bilginin soyutluk-somutluk oranı an
lamlı bir düzeyde olmalıdır.

408 Üstteki kaynak, s. 12.
409 E. Freidsoıı, anılan “Theory o f Professionalism...,”
410 K. Macdonald, anılan The Sociology..., s. 163.
411 A. Abbott, anılan The System o f ..., s. 9, 30.
412 E. Freidson, anılan “Theory o f Professionalism...,” Meslek bilgisi, sadece kuramsal geliş

meleri değil, aynı zamanda, toplumsal, politik ve yönetsel değişimleri de izlemelidir. Örne
ğin, meslek bilgisi, Avrupa Topluluğu'nun gelişmesinin bir sonucu olarak ulusal yönetim
leri aşan bir oluşumun gerektirdiği hukuksal, yönetsel değişimlere uyarlanmalıdır. H. Sieg- 
rist, anılan “The Professions, State...," s. 17. Özellikle, hukuk alanında, Avrupa Topluluğu 
Hukuku, patent haklan, rekabet, gümrük ve ticaret gibi alanlardaki yeni gelişmelerin izlen
mesi gerekliliği doğmuştur.

413 A. Abbott, anılan The System o f ..., s. 102 vd.
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Meslek bilgisi ile ilgili diğer bir inceleme Jamous ve Peloille tarafından 
yapılmıştır.414 Bu yazarlar, Abbott’un soyutluk-somutluk benzeri bir dengeyi 
‘indétermination’(I)4 1 5 ‘technicality ’(T)4'6 açısından kurmaktadırlar. Indéter
mination mesleki uygulamaya yön veren bireyin sahip olduğu bilgi, beceri, 
deneyim ve sezgiden oluşan bireye özgü özelliklerin bütünü; bir başka deyiş
le bireysel ve toplumsal birikimdir. Buna karşılık technicality, mesleki uygu
lamaya temel olan ulaşılabilir ve aktarılabilir nitelikte soyut, teknik kurallar
dır.417 Jamous ve Peloille’in ifade ettikleri I/T dengesini şöyle açıklayabiliriz. 
Her uğraş belirli bir I/T oranına sahiptir. Bu oran onların profesyonelleşme 
sürecindeki aşamalarını belirler. Mesleklerin I/T oranı yüksektir. Aksi takdir
de kodifiye edilmiş biçimsel ussal bilgilerinin eğitimli halk tarafından kolay
ca elde edilmesi, sahip oldukları ayrıcalıkları yitirmelerine neden olur. Mes
lek bilgisi, sadece öğrenilebilir, aktarılabilir, biçimsel, ussal ve teknik nitelik
te olmayıp, mesleki kararlan belirleyen, ‘indeterminative’ özellikte olmalı
dır.418

Kuramsal bilginin, uygulama bilgisine göre öğrenilmesi daha zor olan 
bir bilgi biçimi olduğu söylenebilir. Bir hekimin, kanser hastalığına neden 
olan bir virüs üzerine çalışması, herhangi bir cerrahi müdahaleyi öğrenmesin
den daha zordur. Uğraşın meslekleşınesi yolunda bu iki bilgi arasında doğru
dan bir ilişki görmekteyiz. Meslek bilgisi, bilimsel buluş ya da alan araştırma
sı yapan ‘araştırmacı’nın ve bu buluş ve araştırmaları sistematikleştiren ‘ku- 
ramcı’nın ‘kuramsal bilgi’si ile ‘uygulama bilgisi’nin bir sentezidir.419 Daha 
çok uygulama bilgisi üzerine yapılanan uğraş, kuramsal bilginin oluşması sü
reci ile birlikte meslekleşmeye başlamaktadır. Kuramsal bilgi, uygulama bil

414 H. Jamaous - B. Peloille, “Changes in the Freııch Universily Hospital System,” John A. 
Jackson (éd.), Professions and Professionalization (Cambridge: Cambridge Universily 
Press, 1970), s. 113 vd.

415 Indétermination, belirsizlik durumunda kişinin sahip olduğu yargı koynıa gücü anlamında 
kullanılmaktadır.

416 Teclmicality, meslek bilgisinin teknik düzeyini ifade etmektedir.
417 H. Jamaous - B. Peloille, anılan “Changes in the French..,” s. 139 vd.
418 Meslek, kendisini, uğraştan, özel bir yargı gücü sayesinde farklılaştırmaktadır. Profesyona- 

lizm ideolojisini de oluşturan bu değerlerin sonucu oluşan yargı, özellikle teknik eğitimin 
somut niteliğinden farklı olan soyut kavram ve kuramlara dayanan ‘liberal’ eğitimin sağla
dığı derin, geniş ve esnek bakış açısıyla oluşur. Bu yargıyı, takdir yetkisi olarak da değer
lendirebiliriz.

419 Bu nedenle, kuramcı ile uygulayıcı arasında doğal bir işbölümünün varlığından söz edebili
riz. Bilginin oluşumu sürecinde bu işbölümünde yaşanan kuramcı-uygulayıcı çatışması için 
bkz. ‘Üniversite’ başlığı.
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gisinde daha az görebildiğimiz ‘aktarılabilirle’ özelliği nedeniyle profesyonel
leşme süreci açısından önemlidir.

Meslek bilgisi, kendisini gizemli duruma getirme, yeniden anlamlandır
ma, ve efsaneleştirme gibi birtakım süreçleri barındırır.4” Meslekler, mesleki 
bilgilerini ortak düşünce oluşumlarına yönelik toplumsal ritüeller ile çevrele
miş, günlük işlerini ‘kutsal’ sembollerin üretimine dönüştürmüşler, bu sayede 
de belirli bir güç elde etmişlerdir.421 Bu tür ritüeller ve simgeler, sürekli yeni
den anlamlandırma süreci içinde, meslek bilgisinin, toplumsal ve ideolojik bir 
nitelik kazanmasını sağlamaktadır.

Bilginin toplumsal işlevi değişik biçimlerde dile getirilmiştir. Bu görüş
lerden Gouldner’in düşüncesi temel bir anlayışı da yansıtmaktadır:

"Her tiirlü bilgi toplumsal sonuç doğurur ve belirli bir toplumsal kümenin 
ideolojisini yansıtır... Bilgiyi ¡capitalize ederek kendi alanında sınırlamayı ba
şarmış küme, sahip olduğu bu kültürel sermayeyi ekonomik ve siyasal güce dö
nüştürmekle... kendi özgün ideolojisini oluşturur...'

Bilginin toplumsal işlevi Weber’in de üzerinde durduğu bir konudur. 
Weber, belgelenmiş bilginin, yarattığı gelir vb. gibi imkanlar nedeniyle gücün 
kaynağı olduğunu belirtmektedir. İşlevselci toplumbilimcilerin de savunduğu 
bu görüşe göre, meslekler, sahip olduğu bu bilgi ile toplumsal ve ekonomik 
eylemleri ve bu eylemlerin temeli olan yasal sistemi düzenler. Meslekler, bu 
düzenlemeler ile aynı zamanda toplumsal değerleri yeniden biçimlendirmek
tedir. Bilginin bu biçimdeki ideolojik işlevi, meslek bilgisinin, kapitalist iliş
kilerin gerçek doğasını görünmez kılması ve var olan toplumsal ve siyasal 
kontrol sürecini genişletmesi nedeniyle Marxist toplumbilimciler tarafından 
eleştirilmiştir.425

420 J. A. Jackson (cd.), anılan “Introduction,” s. 7.
421 R. Collins, anılan “Market Closure...," s. 26. Bazı mesleklerin edinmiş oldukları misyon bu

nun bir örneğidir. Cumlıuriyet’in ilk dönemlerinde bürokratların ve hukukçuların ‘çağcıllaş
m a’ mili; mühendislerin 1960’lı yıllarda, daha önce sahip olduğu ‘ulusal demokratik dev
rim ’ yerine ‘emperyalizme karşı proletaryanın öncüsü olarak bağımsızlık’ vc 1980’lcrden 
sonra, ‘pragmatizm’ ve ‘toplumsal m ühendislik’ miti üzerine yükselmeleri gibi. Bütün bu 
örnekler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. N. Göle, anılan Mühendisler ve İdeoloji...

422 A. Gouldner, anılan The Future o f .... s. 5 ,43-44 .
423 P. Boreham, “Indétermination: Professional Knowledge, Organization and Control,” Soci

ological Review  (V. 31, No. 4), s. 701’den aktaran K. Macdonald, anılan The Sociology..., 
s. 166.
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Meslek bilgisi, teknik ve moral yetkeye sahiptir.424 Teknik yetke, bilim
sel bilgi ve uzmanlığın uygulamalarda egemen olmasını sağlayan yetke biçi
midir. Moral yetke ise, profesyonellerin doğrudan işlerinde değil, kendi çalış
ma alanları ile ilgili tüm konularda sahip oldukları yetkedir. Profesyonelin, 
belirli bir konuda ne tür bir eylemde bulunacağı kararı teknik yetkeyi, kendi 
uzmanlık alanıyla ilgili toplumu etkileyecek görüş ve eylemleri ise moral yet
keyi temsil eder.423 Örneğin, hekimin hastasına yönelik çözüm önerisi, mühen
disin köprü yapımında seçtiği teknikler ya da avukatın müvekkiline önerdiği 
savunma biçimi doğrudan teknik yetkedir. Diğer yandan, bir hekimin genel 
sağlık sistemi, bir fizikçi ya da mühendisin nükleer santrallerin kurulması ya 
da çevre politikaları, bir hukukçunun anayasa oluşumu hakkında görüş bildir
mesi, eylemde bulunması dolayısıyla toplumda yönlendirici bir etkiye sahip 
olması moral yetkenin örnekleridir. Meslekler, teknik yetke yanında görüşle
riyle kamusal eylemlere biçim vermelerini sağlayan moral yetke ile varlıkla
rını sürdürebilir ve gelişebilir.

Uğraşın meslekleşmesinde önemli bir yere sahip olan teknik mesleki bil
gi farklı niteliklerde olabilmektedir. Her meslek, kendi gelişimini özel bir bil
gi temelinde oluşturmuştur. Bu bilginin kimi zaman bilimsel, kimi zaman da 
kural koyucu yönü ağır basmaktadır. Örneğin, hekimlik mesleği, oldukça ay
rıntılı, iyi tanımlanmış, doğa bilimlerine vurgu yapan ve bilimsel yönü ağır 
basan nitelikte bir bilgiye dayanmaktadır. Buna karşılık, diğer bir yerleşik 
meslek olan din adamlığı, bilimselliği gerektirmeyen, kural koyucu, meslek 
üyeleri ve hizmet alıcıları tarafından sorgulanmayan kendine özgü bir bilgi 
yapısına sahiptir.426

Meslek bilgisinin oluşumunda kuramsal niteliği yüksek biçimsel eğitime 
gereğinden fazla vurgu yapıldığına yönelik eleştiriler getirilmiştir.427 Bu görü
şün iki dayanağı vardır. Bunlardan ilki, bazı mesleklerin, mesleki bilgi ve be
cerilerini biçimsel eğitimden önce edinmesi nedeniyle biçimsel olmayan eği
timin de önemli olduğu düşüncesidir. Diğeri, mesleğin kuramsal bilgisinin, 
toplumda meşruluk temeli olmadan varlığını sürdüremeyeceği için kuramsal 
niteliği kadar uygulanabilirlik niteliğinin de bulunması gerekliliği düşüncesi

424 K. Macdonald, anilan The Sociology..., s. 169.
425 Aym ycr.
426 H. W ilensky, anilan “The Professionalization..,” s. 140.
427 T. Brante, anilan “Professional Types as...," s. 84.
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ne dayanır.428 Meslek bilgisi ile ilgili diğer bir eleştiri de profesyonellerin, 
mesleki etkinliklerinde çoğu zaman kullanılmayacak, gereğinden fazla mes
lek bilgisi ile donatıldıkları biçimindedir.429

2. M esleki Toplumsallaşma

Mesleki toplumsallaşma, ‘mesleki kimlik’in edinilmesi sürecidir. Kim
lik, bireylerin tutum ve davranışlarının referans noktası olarak, yeni tutum ve 
davranış biçimlerine yönelme güdülenmesi sağlar. Bu nedenle de kimlik, bi
reyin gelecekteki düşünce ve eylemlerini belirleyen en önemli öğedir.430

Mesleki toplumsallaşma, “belirli bir mesleğe giriş için gerekli bilgi ve 
becerinin yanında bazı davranış kalıplarının, değer yargılarının, simgelerin ve 
hatta bireyin yaşamını yönlendirecek bir dünya görüşünün içselleştirildiği 
önemli bir kültürleşme”431 olarak, bir çocuğun dış dünyada toplumsallaşma
sından farklı, bilinçli eylemler dizisinin edinildiği ve yeni bir benlik, küme bi
lincinin kazanıldığı bir süreçtir.

Meslek, sadece bireyin çalışma alanı ya da yaptığı iş ya da soyut bilgi ve 
somut becerilerle sınırlı olmayıp aile, din gibi kişiye bir ‘üyelik’ bilinci akta
ran, kimlik kazandıran özelliğe sahiptir. Bu açıdan mesleği, bir kümenin üye
si olmak, benzer bilgi ve beceri birikiminin yol açtığı anlaşma, uyum ve öz
deşlik, ortak iletişim kültürü ve kültürel sermaye, ortak değerler gibi ‘kolek
tif öğeler’e sahip topluluklar olarak değerlendirebiliriz.432

Bireyin kimliğini belirleyen en önemli etmenlerden biri olan meslek, sa
dece yaşamını sürdürmek için yapılan bir eylem değil, kendini ifade etmenin, 
kendini geliştirmenin bir aracı olarak kişinin hem toplumsal statüsünü hem de 
yaşam biçimini belirlemektedir.433 Birey, bir topluluk özelliği gösteren mesle
ğe girerek, birlik olmanın doğasından kaynaklanan bir ‘güç hissi’ ve ‘manevi

428 A. Abbott, anılan The System of..., s. 58. Meslek bilgisi toplumun yerel, kültürel yapısına 
uyarlanmalıdır. Kuramsal açıdan geçerli olm akla birlikte toplumda kabul görmeyen bir bil
ginin uygulanabilirliği söz konusu olamaz.

429 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 36.
430 B. Martin, anılan “Transforming the...,”
431 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 12.
432 Üstteki kaynak, s. 19,41; W illiam Goode, “Community Within a Community: The Profes

sions,” American Sociological Review  (V. 2 2 ,1957), s. 196.
433 Committee on the Evolution o f W ork, 1985, s. 31’den aktaran Guy Benvcniste, Professi

onalizing the Organization: Reducing Bureaucracy to Enhance Effectiveness (San Francis
co: Jossey-Bass Publishers, 1987), s. 2.
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doyum’ kazanmaktadır.4” Diğer bir deyişle mesleğin, bireyin kendinden üstün 
olan şeylere bağlılık gereksinmesinin de bir sonucu olarak, yaşamının bir par
çası olmaktan öte bütün yaşamını dolduran ve kişiye birçok yeni özellik ka
zandıran bir kimlik olduğu söylenebilir. Sınıf, siyasal parti, klüp, dernek üye
liği gibi diğer kimlik kazandıran etmenler gibi mesleki kimliğin de bileşenle
ri, toplumsal ve kültürel etmenlere göre değişmektedir. Kimi meslekler kimi 
toplumlarda farklı biçimlerde yer edinmekte ve kişiye kazandırdığı kimlik, di
ğer bir kültüre göre çok farklılaşabilnıektedir. Örneğin, hukuk mesleği, Kıta 
Avrupası geleneğinde devlet içinde oldukça güçlü ve saygın bir meslektir. Bu 
nedenle de Kıta Avrupası’nda birçok hukukçu, bürokratik geleneği güçlü, 
devlete bağlı kişilerdir. Buna karşılık, Anglo-Amerikan geleneğinde bu mes
lek, daha çok serbest bir meslek olarak geliştiği için bu denli güçlü olamamış 
bu nedenle de hukukçular kendilerini devletin gücü ile tanımlama yoluna git
memişlerdir.

Mesleki toplumsallaşma sürecinin ilk aşaması mesleki eğitimdir. Mesle
ki eğitim veren bir kuruma giren bir kişi eğitim sürecinde, o ana kadar yaşa
dığı toplumsallaşma süreçlerinden farklı olarak, mesleki değer ve yargıların 
benimsenmesini sağlayacak yeni bir toplumsallaşma sürecine katılır. Bu sü
reç içinde mesleğe yeni giren bir kişiye “düşünce yolları, çalışma biçimleri, 
davranışlar ve profesyonel topluluğun felsefesi hakkında” temel aktarımlar 
yapılır. Profesyonel eğitimin öncelikli rolü öğretim değil mesleki toplumsal
laşmayı sağlamaktır.435 Tıp fakültesine giren bir öğrenci hekim ya da hukuk 
fakültesine giren bir kişinin avukat ya da hakim olabilmesini sağlayan öncül
ler, bu toplumsallaşmanın araçlarını oluşturmaktadır.436 Mesleki toplumsallaş
manın ilk aşaması olan eğitimde başarılı olan öğrenciler, henüz mesleğin bir 
üye adayıdır. Bu noktadan sonra mesleki toplumsallaşmanın temel aşamasına 
geçerler. Toplumsallaşma süreci içinde uyumsuzluk gösteren bireyin, meslek 
üyesi olması biçimsel ve doğal yollardan engellenmektedir.

Mesleki toplumsallaşma konusunda diğer bir önemli kurum meslek bir
likleridir. Mesleki toplumsallaşma sürecinin güçlenmeye başladığı 19. yy.’ın 
birçok meslek birliğinin oluştuğu dönem olması da bu düşünceyi destekler ni
teliktedir. Aynı biçimde bu dönemde pazarın özekselleşmesi ve rekabetin 
oluşması gibi daha çok dışsal ve ekonomik nedenlerin zorlamasının bir sonu

434 E. Durkheim, anılan Meslek Ahlakı, s. 42, 45.
435 F. C. Mosher, anılan Democracy and..., s. 99-100.
436 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 12.
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cu olarak meslek birliklerinin aldığı önlemler de etkili olmuştur.4” Meslek bir
likleri, meslek içi eğitime yönelik kısa dönem eğitim seminerleri, mesleki ya
yınlar, meslek ile ilgili sempozyumlar önemli birer toplumsallaşma aracıdır.

Bir mesleği, diğer mesleklerden ya da aynı mesleğin diğer kültürlerdeki 
biçimlerinden ayıran birtakım özellikler vardır. Bu özelliklere ‘mesleki kül
tür’ diyebiliriz. Meslekler, kendi içindeki düşüncc, değer, norm, sıradüzensel 
unvan, amblem, giyim biçimi, kimi tarihsel ve kültürel anlatılardan oluşan mit 
ve simgeler gibi öğeler nedeniyle ortak kültüre sahiptir.438 Bu ortak kültür, za
man içinde değişebilir özelliklerden oluşmaktadır. Buna örnek olarak bazı 
mesleklerin tarihteki değişen misyonlarını gösterebiliriz. Mesleklerin sahip 
olduğu kültür, meslek içindeki ast-üst ilişkilerini, alıcı ya da diğer aktörlerle 
olan ilişkilerini de doğrudan belirler. Mesleklerin toplum tarafından değerlen
dirilmesinde de bütün bu etmenler etkili olmaktadır.43’

Meslek kültürü, meslek sahibinin kimliğini belirlediği gibi, mesleğin iç 
ilişkilerini, meslek üyelerinin kendilerine özgü oluşturdukları meslek anlayı
şını440 da belirler. Bu anlayış, yaşam boyu sürecek bir taahhüt gerektirir. Mes
lekten ayrılanların kimi zaman ‘dininden dönmüş’ gibi değerlendirilmesi böy
le bir taahhüdün ne derece önemli olduğunu göstermektedir.441

3. Profesyonel ideoloji — Profesyoııalizm

Toplumsal yaşamı biçimlendiren bir düşünce sistemini temsil eden ide
olojik bir kategori olarak da değerlendirilen442 meslekler, “ussallık, adalet, ta
rafsızlık, kamu.yararı, özveri ilkelerine dayanarak toplumsal sorunlara bilim
sel ve insancıl temelde çözüm üreten, ahlaklı, mantıklı ve sorumlu insanlar 
ideolojisi olarak” profesyonalizm temelinde yapılanmaktadır.443 Profesyonel 
ideolojinin kaynağında uzmanlık, sorumluluk, özerklik, bağlılık ve özgecilik 
gibi değişkenler vardır.444

437 T. Brante, anılan “Professional Types as...,” s. 86.
438 Örneğin mesleğe giren kişiye avukat, hekim ya da mali müşavir gibi bir unvan verilmekte

dir. Bu unvan 'yasal tanınma'sınıri sembolik göstergesi olarak kişiyi mesleğe bağlayan bir 
öğedir.

439 E. Greenwood, anılan “The Elements o f ...,” s. 16-17.
440 ‘Ethos’ karşılığı olarak.
441 E. C. Hughes, anılan “Professions,” s. 657.
442 S. Brint, anılan “Eliot Freidson’s...,” s. 274.
443 A. Gouldner, anılan The Future of..., s. 86.
444 H. M. Vollmer - D. L. Mills (eds.), anılan “Editor’s Introduction,” s. vii.
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Parsons, bireyin güdülenmesini, farklı kimlik belirleyiciler olarak ‘ben
cil’ veya ‘özgeci’ tutum ve davranış ikileminde değerlendirmektedir.'“5 Par
sons, buradan hareketle yönetimde egemen olan iki ideoloji arasında karşılaş
tırma yapmıştır. Bu ideolojilerden profesyonalizmin, kapitalist girişimcinin 
kişisel çıkarlarını gözeten ‘bencil’ nitelikli işletme ideolojisinden farklı ola
rak, kamu yararına yönelik ‘özgeci’ anlayışa dayandığını belirtmektedir.446 
Büyük ölçüde yapısal-işlevselci toplumbilimcilerce oluşturulan profesyona- 
lizm ideolojisi, profesyonellerin ‘toplumsal çelişkileri kaldırmaya yönelik 
hizmet idealleri’ olarak tanımlanmış, bu tanıma, özellikle profesyonellerin ka
mu yararına yönelik olarak refah devleti uygulamalarında aldığı roller temel 
oluşturmuştur.447 Profesyonalizm ideolojisinin kaynağında, kamusal eğitim ile 
bağımsızlaşarak özerk bir konum elde eden beyaz yakalıların ya da ‘yeni sı
n ıfın , ‘kendini topluma adayan, alanı ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, erdem
li’, toplumun genel refahını sağlamaya yönelik ‘yükümlülük sahibi’ kişiler ol
duğu düşüncesi de yatmaktadır.448 Gouldner’a göre yeni sınıf, toplumdaki tüm 
ayrıcalıkları sorgulayan ‘eleştirel söylem kültürü’ne sahiptir. Fakat, profesyo
nalizm, öncelikle kendisi seçkinci olduğu için, kendisine ayrıcalıklı konum 
oluşturmaya yönelik kurumsallaşmayı öngörmektedir. Bu açıdan değerlendi
rildiğinde Gouldner, bu ideolojinin kendi içinde bir çelişkiye sahip olduğunu 
belirtmektedir.449

4. Profesyonel E lik Kodlar

Bütün toplumsal eylem biçimleri kendine özgü bir ahlak disiplinine ge
reksinme duyar. Her toplumsal küme, alt bölümlerden kurulu bir bütündür. O 
toplumsal kümenin varlığı, ancak, bütünü oluşturan bireylerin, bütünün varlı
ğını sürdürmeye yönelik davranışta bulunmaları ile mümkündür. Birey, ken
disinin üzerinde bir ‘ortak yararı’ ancak, özel bir ahlak disiplini ile algılaya
bilir. Böyle bir disiplin, ortak yarara zarar gelmemesi ve üyesi bulunduğu top
lumun ya da topluluğun düzenini sağlamak için bireye ‘yapması gereken şey

445 T. Parsons, anılan Essays in..., s. 38.
446 Üstteki kaynak, s. 46. Profesyonel ideoloji ve işletme ideolojisi arasındaki farklılıklar için 

bkz. J. Parkin, anılan Public Management..., s. 121.
447 B . Barber, anılan “Some Problems...,” s. 673.
448 J. A. Jackson (ed.), anılan “Introduction,” s. 6; A. Gouldner, anılan The Future of..., s. 19. 

Gouldner, profcsyonelizmin, yeni sınıfın sahip olduğu kamusal ideolojilerden sadece biri 
olduğunu ve yeni sınıfın kolektif bilincinin gelişiminde tarihsel bir evre olduğunu belirt
mektedir. ,

449 A. Gouldner, anılan The Future of..„ s. 86.
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leri emreden kurallar toplamı’dır. Disiplinin işlevi, bireye kendisini aşan ve 
kendi dışında bulunan amaçları göstermektir.450

Profesyonel etik, meslek üyelerinin davranışını ya da uygulamalarını 
yönlendiren soyut kurallar bütünüdür.451 Doğru eylem, aynı zamanda mesleki 
uygulamalarda henüz ulaşılamamış ‘ideal amaçlar’a da yönelmektedir. Birbi
rinden ne kadar ayrı meslek varsa o kadar meslek ahlakından söz edebiliriz. 
Aynı eylemin, farklı meslek gruplarında ‘doğru’ olarak tanımlanmaması o ey
lemin ahlakilik içeriğini değiştirmez. Örneğin bir bilim adamı için ahlaki ey
lem doğru bildiğini söylemesi iken, bir din adamı ya da askerin mesleğinin 
ahlaki kuralları açısından doğru bildiğini söylemesi değil, itaat etmesi esastır. 
Aynı şekilde bir hekimin öleceğini bildiği bir hastaya yalan söylemek zorun
da kalması genel ahlak kuralları içinde nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, 
hekimlik meslek ahlakında bu doğru eylemdir.452

Profesyonel etik kuralları, ideal davranışları desteklemek yanında kişide 
uyandırdığı içsel dürtüler nedeniyle hukukun da üstünde yer alır. Hukuk ku
rallarından farklı bir anlayış üzerine yapılan etik kodlar, ahlaki ilkeler ve uy
gulamanın sonuçlarının bir karışımı olup, ‘ülküsel’ bir özelliğe sahiptir. Pro
fesyonel etik, ahlaki ve pratik kavramların karışımını ifade eden bir değerler 
bütünüdür.453

Bir meslek içinde, üyeler arasındaki alıcılarıyla ve diğer bütün aktörler
le ilişkilerini düzenleyen etik kodların varlığı zorunludur. Yasallaşan etik ku
rallar.', davranışlardaki ve bu davranışların sonuçlarındaki uygunsuzlukların 
yasal yaptırımla karşılaşacağını bildiren bir düzenlemedir. Bu kurallar, biçim
sel ya da doğal olabilir. Biçimsel olanlar yazılı olup profesyonellerin mesleki 
uygulamalar sırasında üzerinde anlaştıkları ve bu yönde uygulama sözü ver
dikleri kurallardır. Hipokrat yemini ya da her mesleğin genellikle mesleki bir
liğinin kuruluşu aşamasında hazırladığı biçimsel düzenlemeler buna örnek 
olarak gösterilebilir. Doğal kurallar ise, meslek içinde geleneksel olarak oluş
muş, yazılı olmayan kurallardır.454 Britanya’da çok sayıda meslek, yazılı ku

450 John L. Carey, Professional Ethics o f  Certificated Public Accountants American Institute o f  
Accountants (New York: 1956), s. 3, E. Durkheim, anılan M eslek Ahlakı, s. 25-28.

451 Emest H. House, Professional Evaluation Social Impact and Political Consequences 
(U.S.A.: Sage, 1993), s. 163.

452 E. Durkheim, anılan Meslek Ahlakı, s. 89.
453 Harold F. Gortner, Ethics fo r  Public M anagers (USA: Greenwood Press, 1991), s. 127.
454 E. Greenwood, anılan “The Elements of...,” s. 15.
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rallar olmadığı halde biçimsel disiplin süreçlerine sahiptir. Etik kurallar bi
çimsel olabildiği gibi doğal nitelikte de olabilir.455

Mesleki eylemleri, bürokratik eylemlerden farklılaştıran en önemli özel
lik, hukuka uygun olmasına karşın eylemin profesyonel etik kurallara uygun 
olmaması durumunda eylem sahibinin cezalandırılacak olmasıdır. Hizmetle
rinin karşılığı olan ücretlerini nedensiz olarak yüksek düzeyde belirlemek, 
hizmetlerinin niteliğini düşürmek gibi doğrudan kamu yararına aykırı davra
nış içine giren meslek üyesinin böyle bir durumda sahip olduğu ayrıcalıklar 
elinden alınabilir. Profesyonel etik kodların varlığı her ne kadar profesyonel 
ve hizmetten yararlanan arasındaki ilişkideki standartları belirlemeye yönelik 
gibi görünse de, öncelikli olarak profesyoneller arasındaki rekabeti önlemek 
de içine olmak üzere her tür ilişkiyi düzenleme amacındadır.456

Etik kodların varlığı, mesleklerin üst düzeyde özgeci ve sorumluluk sa
hibi olduklarının ve kamu yararına yönelik çalışacaklarının biçimsel kayıt al
tına alınmasının, dolayısıyla da toplumun onlara güveninin temelini oluştu
rur.457 Bu güven olmaksızın meslekler sahip oldukları ayrıcalıkları sürdüre
mezler. Bu kurallar sayesinde, hizmetin alıcısının yaşı, cinsiyeti, geliri, top
lumsal konumu, siyasal tercihi, dini, ırkı ne olursa olsun profesyonelin hizme
ti en iyi biçimde sunma yükümlüğü hukuki ve ahlaki güvence altına alınmış 
olur. Profesyonel, her yerde, her biçimde çıkar gözetmeksizin ve ayrımcı dav- 
ranmaksızın hizmetini sunmakla yükümlüdür.458

Profesyonel etik, özellikle 1950’lerden sonra yaşanan bilimsel ve tekno
lojik değişimlerin sonucunda ortaya çıkan sorunlar karşısında daha da önem 
kazanmıştır. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, yeni etik sorunları gündeme 
getirmiştir. Özellikle mesleklerin birtakım toplumsal olaylarda göstermiş ol
dukları tutum nedeniyle eleştirilmeleri sonucunda, güvenilirlik çok daha ön 
plana çıkmıştır. Etik kodlar, hem mesleklerin meşruluğunun gerisinde yatan 
etmen olması, hem de üyelerinin kendi aralarındaki ve hizmetten yararlanan
lar ile olan ilişkilerde temel olması açısından önemlidir. Örneğin büyük oran
da ticarileşme yaşanan tıp alanında etik tartışmalar eskiye göre yoğunlaşmış-

455 Andrew Abbott, "Professional Ethics,” American Journal o f  Sociology (V .88, No. 5 ,1983), 
s. 857.

456 M. J. Hill, anılan The Sociology of..., s. 163.
457 C. F. Taeusch, “Professional Ethics,” Encyclopaedia o f  the Social Sciences (New York: 

Macmillan, V. 12, 1935), s. 473.
458 T. Parsons, anılan Essays in..., s. 34.
459 H. F. Gortner, anılan Ethics fo r  Public M anagers, s. 128.
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5. Özyönetim

Özyönetim, mesleğin, kendi hizmet alanı ile ilgili konularda düzenleme
ler yapması ve bu düzenlemeleri yapabilmek için devlet tarafından yetkilen- 
dirilmesidir. Mesleğin özyönetimi için gerekli araçlar, ‘toplumsal kapalılık’ 
ve ‘devletçe yetkilendirilmiş’ olmadır.

Toplumsal kapalılık, mesleğin kurduğu toplumsal ilişkinin niteliğini ifa
de etmektedir. Bir toplumsal ilişki, yürürlükteki kurallar gereğince, isteyen ve 
yapabilecek durumda olan herkese açık ise bu ilişki ‘açık toplumsal ilişki’dir. 
Buna karşılık, ister amacı isterse sonucu bakımından ona katılanların maddi 
ve manevi çıkarlarını korumak için, toplumsal ilişkiye katılım engellenmek
te, sınırlandırılmakta ya da koşullara bağlanmakta ise bu ilişki ‘dışa kapalı’ 
toplumsal ilişki biçimidir.460 Kapalılık büyük ölçüde belirli bir gelenek, kültür 
gibi özel anlamlarla ya da yürürlükteki kurallar ile meşrulaştırılmıştır. Kapa
lı toplumsal ilişki, kapalı olmanın bir gereği olarak o toplumsal ilişki alanın
da ‘tekel’ olma istemini beraberinde getirir. Tekel olmak, o ilişkiyi dışa kapa
lı tutmak sisteme girişi sınırlı tutmak ve sistem ile ilgili konularda özyöneti
me sahip olmak ile mümkündür.461 Weber kapanmayı, ticari sınıflar ve mülk 
sahibi sınıfların yaşam olanaklarını toplumsal sınıf ve statü grubunun çıkarla
rı doğrultusunda meşrulaştırıp yeniden üretmelerinin araçlarından biri olarak 
gömlektedir.462 Toplumsal kapalılık ve dışlama Weberyen bilgi ve hizmet te
keli geleneğinin bir ürünüdür. Kapalılık, W eber’in, işbölümü içinde ortaya çı
kan statü kavramından doğmuştur. W eber’de statü grupları, kültürel bilinç ve
ren ve yaşam biçimini ifade eden topluluklardır. Statü gruplan, konumlarının, 
amaçlarının ve kimliklerinin ortak ifadesi olarak insan ilişkilerini daha büyük 
bir tabakalaşma içinde tanımlar.463 Temelini statü kavramından alan kapalılık, 
topluluk yaşamının sadece belirli kesimlere açılması ve diğer kesimlerin top
luluğun istenci dışında bu topluluğa girememesi şeklindeki ‘kurumsallaşmış 
davranış kalıbı’dır.

Toplumsal kapalılık, esas olarak kapitalist ekonomik düzenlemenin te
mel ilkesi olan ‘tekelleşmenin’ bir ürünüdür. Kurumsal ve uygulamaya yöne
lik olarak iki tür tekelleşme bulunmaktadır. Kurumsal tekelleşme, mesleğin

460 M. W eber, anılan Toplumsal ve Ekonomik..., s . 77.
461 Üstteki kaynak, s . 81.
462 Gordon Marshal 1, Sosyoloji Sözlüğü (Çev. Osman Akınhay - Derya Kömürcü) (İstanbul: Bi

lim ve Sanat Yayınevi, 1999), s. 381.
463 R. Collins, anılan “Market Clostıre...,” s. 24.
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kendi alanıyla ilgili bütün konularda biçimsel düzenleme yapma hakkına sa
hip meslek birliklerinin varlığında; uygulamaya yönelik tekelleşme, mesleğe 
girişin ve meslek ile ilgili düzenlemelerin yapılmasında görülmektedir. Kapa
lı toplumsal ilişki biçiminin en tipik örneklerinden biri, belirli bir alanda hiz
met gören ve bu alanla ilgili bütün yetkileri elde etme mücadelesi içinde olan 
mesleklerdir. Toplumsal kapalılığa yönelik ilk örnekleri, bir uğraş alanı için
de düzenleme yapma hakkı elde eden lonca sisteminde görmekteyiz. Bir lon
ca, o uğraş alanı ile ilgili, giriş, yükselme, çalışanların hakları ve yükümlülük
leri ile ilgili bütün düzenlemeleri yapma hakkına ‘tekel’ olarak sahiptir. Özel
likle 19. yy'dan sonra kentsel orta sınıfın tüketim gücünün artması ile meslek
lerin hizmetlerine istemin artması ve hizmetlere yönelik bir pazarın oluşma
sıyla bu pazara yönelik kontrol mücadelesi başlamış, bu dönemde toplumsal 
kapalılığın bir başka biçimi oluşmuştur.461 Meslekler, bu mücadelede özyöne
tim açısından belli bir çalışma alanını denetim altına alma ve böylecc bu alan
da meslekten olmayanların çalışmasını engelleme hakkını elde etmiştir. Diğer 
bir deyişle, bir uğraşın meslek haline gelmesinde en önemli aşamalardan biri, 
meslek birliğinin o uğraş ile ilgili alanda ‘tekel niteliğinde yetki’ elde etmesi 
ve bu yetkileri korumasını sağlayan düzeneklerin kurulmasıdır.

Meslek birliklerinin özyönetimi sağlamadaki araçları ‘meslek alanının 
sınırlandırılması’dır.465 Meslek alanının sınırlandırılması, “bir kümenin meşru 
göstermeye çalıştığı ölçütleri temel alarak, başka bir kümenin bu alandaki 
ödüllere ulaşmasını ya da olumlu yaşam imkanlarını elde etmesini engelleme 
gücünü” ifade etmektedir.466 Bu, çalışma alanının denetim altına alınması ve 
dış müdahalelere kapatılması, çalışma yaşamında belli pozisyonların mesle
ğin çalışma alanı içinde tanımlanması, mesleğe girişte belirli niteliklerin aran
ması ve üye sayısının sınırlandırılması ile mümkündür.467 Meslek alanının sı
nırlandırılmasında kullanılan bu yöntemler birbirine almaşık olmayıp bir pro
fesyonelleşme için zorunludur.468 Bu sınırlandırmaların gerisinde yatan temel 
sebep, bir profesyonel hizmet alanında gereksinmeden daha fazla profesyoııe-

464 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s. 46.
465 İngilizcedeki market closure’ ya da ‘market shelter’ karşılığı olarak. Bu kavram dilimize 

‘pazar kapalılığı’ olarak çevrilmektedir. Fakat burada açıklayıcı olması itibariyle ‘meslek 
alanının sınırlanması’ tcrcih edilmiştir.

466 G. Marshall, anılan Sosyoloji Sözlüğü, s. 381.
467 Michael J. Hill, The Sociology o f  Public Administration (New York: Crane, Rassak Comp. 

Inc., 1972), s. 162.
468 A. Öncü, anılan Toplumsal Değişme..., s . 41 ,63 .
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lin bulunması ve belirli niteliklerin sağlanamaması durumunda mesleğin bun
dan zarar göreceği düşüncesidir.469

Toplumsal kapalılığın araçlarından biri, meslek alanında yetkilendirilen 
eğitim kurumlarının varlığıdır. Meslekler, ancak bu kurumların sağladığı eği
tim sayesinde kendilerini yeniden üreterek varlıklarını sürdürebilirler. Bu de
vamlılık, onların aynı zamanda toplumsal kapalılıklarının da güvencesidir.470

Örgütlerde ya da pazar mekanizmasında güvenceli bir konum elde etme 
mücadelesindeki mesleklerin kapalılık özellikleri ‘eski korporasyon’ tipi mes
lek yapılanmasına olan benzerliği nedeniyle eleştirilmiştir.471 Mesleklerin li
sans ve yetkilendirme sistemleri, rekabeti önleyen kural ve uygulamalarında 
standartlaşmaya yönelik düzenlemeleri tartışma konusu olmuştur. Bu tartışma 
esas olarak mesleklerin etkinliklerinin niteliği konusunda yoğunlaşmaktadır. 
Meslekler, ‘ticari’ kurumlar değildir. Fakat, ekonomik güç kaybına uğrayan 
geleneksel meslekler, şirketleşme ile ticari birer işletme haline gelmişlerdir. 
Bu durumda pazar rekabetini düzenleyen ticari yasalara uyma zorunluluğu 
doğmuştur. Nitekim ABD Yüksek Mahkemesi’nin ve yerel mahkemelerin bu 
konuyla ilgili kararlarında meslekleri ‘ticari’ birer kuruluş olarak nitelendir
meleri sonucunda, rekabeti önleyen mesleki düzenlemeleri kaldırdıkları gö
rülmüştür.472 Bütün bu kararlara rağmen meslekler devletçe yetkilendirildikle- 
ri alanlarda tekel olmaya, yine devletin yaptığı düzenleyici işlemlerle devam 
edebilmektedirler.

Toplumsal kapalılık ve tekelleşmeye yönelik olarak ilk tepkiler özellikle
18. yy sonunda, 1790’larda Fransız Devrimi’yle birlikte gelişen demokratik, 
eşitlikçi ve özgür toplum beklentileri ile mesleklerin -özellikle avukatların ve 
doktorların- yerleşmiş tekelleri kırılmaya çalışılmıştır. Mesleklerin egemenli
ğine dayanan bir toplum örgütlenmesinden, meslekten olmayanların ya da bü
tün ‘sorumlu yurttaşlar’ın her alanda yasal temsilinin mümkün olduğu bir top
lum örgütlenmesine geçilmesi için mesleklerin düzenleme yapma haklarının 
kısıtlanmasına yönelik girişimler, Fransa’da başlamış, oradan da bütün Avru
pa’ya yayılmıştır. Bu dönemde çeşitli meslek alanlarında, profesyonellerin te
kelini kaldırmak için ‘geleneksel-aristokratik meslekten olmayanlar modeli’473

469 Örneğin ülkemizde bir dönem siyasi kaygılarla gereksinmeden çok daha fazla ziraat fakül
tesi açılması sonucunda bu alanda düşük nitelikli ve çok sayıda işsiz meslek üyesi ortaya 
çıkm ış, bu durum bu meslek alanı açısından saygınlık kaybına yol açmıştır.

470 S. Brint, anılan “Eliot Freidson’s...,” s. 264.
471 H. S iegrist,anılan “Professionalization a s ...” s. 190
472 E. Freidson, anılan Professional Powers, s. 114.
473 “Traditional Aristocratic-Laity M odet' karşılığı olarak.
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olarak adlandırılan ve yetenekli, politik, toplumsal ve ahlaki açılardan güve
nilir olarak görülen fakat meslek üyesi olmayan kişilerin de yetkilendirilmesi 
uygulamalarını görmekteyiz. Örneğin bu dönemde, toplumda saygınlık sahi
bi kişilerin yargıçlık ya da avukatlık gibi, çeşitli uzmanlık alanlarında çalış
masına izin verilmiştir.4” Mesleklerin tekel konumunu ortadan kaldırmaya 
yönelik diğer bir tepki, toplumun politik ve toplumsal olarak ‘özgür alanlar 
ideolojisi’ne dayalı olarak örgütlenmesi gerektiğini savunan ‘sivil-eşitlikçi 
meslekten olmayanlar modeli’dir.475 Bu model, 1830’larda ABD ve İsviçre gi
bi ülkelerde başarı sağlamıştır. Bu iki modelde de temel amaç, uzmanların ve 
seçkinci örgütlerin geleneksel gücünü azaltmak ve profesyonel hizmetin alı
cılarının profesyonellere olan bağımlılığını sona erdirmektir. Bu eleştirilerin 
gerisinde, meslekten olmayanları geri planda bırakan tekelci yapıya sahip 
‘profesyonelleşme kavramı’ ile, tek tek, özerk, sorumlu yurttaşların kendile
riyle ilgili konularda karar alma hakkını savunan ‘sivil toplum kavramı’nın 
çatışması yatmaktadır.476 19. yy ortalarından sonra devletin eğitim sisteminde 
tekelleşmesi ve mesleğe girişlerde kendi yaptığı sınavların başarıyla geçilme
si koşulunu getirmesi gibi uygulamalarının sonucunda, zaten çok az yaşama 
alanı bulabilen ‘meslekten olmayanlar modeli’ gerilemeye başlamıştır. Mes
leklerin özgür birliklere sahip olmasını sağlayan yasal düzenlemelerin oluştu
rulmasıyla ‘girişimci,’ ‘örgütlü ve özerk’ meslek modeli yerleşmiş ve giderek 
güçlenmiştir.477

Mesleklerin konumunu belirleyen düzenlemeler, artık sadece meslekle
rin içinde yer aldığı devlet tarafından yapılmamakta, bu konuda ulusal devle
ti aşan nitelikteki kurumların da belirleyiciliği giderek artmaktadır.478 Örneğin 
Avrupa Topluluğu, kendi yetkilendirme ve eğitim standartlarını belirleyen 
ulusal meslek birliklerinin ekonomik ve politik konumunu değiştirmiş, ulusö- 
tesi profesyonel örgütlerin oluşumu ile devletlerin içinde yer alan bütün mes
leki örgütlenmelerin de uymakla yükümlü olduğu yeni mesleki standartlar be
lirlemiştir.4”

474 H. Sicgrist, anılan “Professionalization as...,” s. 196.
475 “The Civil-Egalitarian Laity M odel' karşılığı olarak.
476 H. Siegrisl, anılan “Professionalization as...,” s. 196.
477 Üstteki kaynak, s. 197.
478 David Brown, “Professionalism, Participation and the Public Good: Issues o f Arbitration in 

Development M anagement and the Critique o f  the Neo-Populist Approach,” MINOGUE, 
Martin - POLDANO, Charles - HULM E, David, Beyond the New Public Management: 
Changing Ideas and Practices in Governance (United Kingdom: Edward Elgar Pub., 1998), 
s. 142-143.

479 E. Freidson, anılan “Theory o f Professionalism...,”
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İ K İ N C İ  B Ö L Ü M
KAMU YÖNETİMİ VE PROFESYONELLEŞME SÜRECİ

I. YÖNETİMİN TEMEL ÖĞELERİ VE ÖRGÜTLENME MODELLERİ

Niteliği nasıl olursa olsun bütün örgütlerin yapısını ve işleyişini belirle
yen ya da üyelerin tutum ve davranışlarına, karar vermelerine temel oluşturan 
öncüller, büyük ölçüde yönetimin öğeleridir. Yönetimin özü olarak da nite
lendirilen4*1 işbölümü, sıradüzensel yapı, yetke ve bu kavramlarla doğrudan 
ilişkili olan uzmanlaşma ve özekselleşme gibi öğelerin, yönetim bilimi alanı
nın örgüt, bürokrasi ve bürokratikleşme gibi başlıca konularını içeren bir ça
lışmada ele alınması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu öğeler, 
aynı zamanda, inceleme konumuz olan profesyonelleşme ve bürokratikleşme 
süreçlerinin yönetime olan etkisini belirleyen etmenler olması açısından da 
önem taşımaktadır.

Bu bölümde yönetimin temel öğelerine, farklı örgütlenme modelleri ola
rak makine bürokrasisi, profesyonel bürokrasi ve adhokrasiye, bu örgütlenme 
modelleri içinde profesyonellerin konumuna, uğraşlar ve örgütler açısından 
ayrı ayrı olmak üzere karşılıklı ilişki ve etkileşim içindeki profesyonelleşme 
ve bürokratikleşme süreçlerine ve son olarak da mesleki -  örgütsel bağlılığa 
yer vereceğiz.

A. Yönetimin Temel Öğeleri

1. işbölümü

İşbölümü, örgüt amaçlarının işlevsel bir farklılaşma temelinde alt amaç
lara bölünmesi ve bu alt amaçların her birinin, statüleri ya da konumları fark
lı alt birimlere görev olarak verilmesidir.481 Bu biçimiyle işbölümü, görevlile
rin, toplam işin sadece kendilerine verilen parçası üzerinde yoğunlaşmasına 
ve bu alanda beceri kazanmasına yol açması açısından uzmanlaşma ile aynı 
anlamda kullanılmaktadır.

480 K. Fişek, anılan Yönelim, s. v.
481 A. H. Sinıon -  W. D. Smithburg -  A. V. Thompson, Kamu Yönetimi (Çev. Cemal Mıhçıoğ- 

lu) (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973), s. 123; Oğuz Onaran, Örgütlerde Karar 
Verme (Ankara: Sevinç Matbaası, 1975), s. 268.
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Yönetimin hem başlangıcını, hem de maddi ve teknik temelini oluşturan 
işbölümü, “değişik üretici eylemlerin birbirinden ayrı olarak, ama aynı za
manda karşılıklı bağımlılık içinde varlıklarını sürdürmeleri” sürecinde somut
laşmaktadır.'182 İşbölümü yapısı, işlevlerin niteliğine göre değişmekte, işlevler 
genişledikçe ve karmaşıklaştıkça daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmakta
dır.483 İşbölümü, toplumsal ve örgütsel olmak üzere iki düzeyde değerlendiri
lebilir.

Toplumsal işbölümü, ekonomi, eğitim, din, kültür ve yönetim gibi temel 
işlev alanlarının örgütlenmesidir. Her işlev alanının diğer bir işlev alanı için
de de kısmen yer alabileceğini, diğer bir deyişle işlev alanları arasında geçiş
me olduğunu, örneğin, eğitimle ilgili bir işlevin örgütlenmesinde ekonomik, 
kültürel ya da yönetsel işlevlerin de önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. 
“Belli bir tarihsel dönem içinde, o andaki teknolojik düzeye bağlı olarak be
lirlenen”484 toplumsal işbölümü, uzmanlaşmanın artması ve derinleşmesiyle 
bir dönüşüm yaşamıştır.

İşbölümünün diğer bir düzeyi olan örgütsel işbölümü, büyük ölçüde top
lumda var olan işbölümü ve uzmanlaşma biçiminden etkilenir. Toplumsal ve 
örgütsel işbölümü birbirleri ile karşılıklı bir ilişki içindedirler.485 Weber bu 
ilişkiyi, kapitalist toplumun temel yönetsel birimi olan bürokratik yapının, 
toplumsal uzmanlaşma ve işbölümünün bir türevi olduğunu belirterek açıkla
maktadır.48'’ Bu işbölümü türlerinden birinde yer alan bir uzmanlık alanının di
ğerinde var olmaması kimi zaman sorunlara yol açmaktadır. Örneğin toplum
sal işbölümü içinde var olan ve bir kişi ya da küme aracılığıyla örgüte taşman 
bir uzmanlık alanı, eğer o örgütün yerleşik uzmanlaşma yapısı içinde henüz 
yer almıyorsa, örgüt içinde bu uzmanlık alanına karşı farklı tepkiler gösterile
bilir. Tepkilerden biri bu uzmanlık alanının hemen benimsenmesi olabilir. Di
ğer bir tepki, özellikle örgüt içinde bir çatışma yaşanmışsa ortaya çıkacaktır. 
Çatışma, uzmanlık alanının, örgüt tarafından dışlanması ya da zor da olsa be
nimsenmesi ile sonuçlanabilir. Bir başka sorun, bir örgütün yerine getirdiği iş
levin, toplumsal işbölümünde var olmaması ya da henüz tanımlanmamış ol
ması durumunda ortaya çıkacaktır. Bu durumda bu örgüt öncelikle meşruluk

482 K. Fişek, anılan Yönelim, s. 54.
483 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönelimi, s. 246.
484 Gencay Şayian, “ Bürokratik Sistemlerde Yönetime Katılma Olgusu ve Yapısal Sınırlılık

lar," Amme İdaresi Dergisi (C. 12, S. 2 , 1979), s. 21.
485 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönelimi, s. 136-137.
486 G. Şayian, anılan “Bürokratik Sistemlerde...,” s. 22.
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sorunu yaşayabilir. Örgüt, yerine getirdiği işlevin toplumsal işbölümü içinde 
yer almasını sağlayamaz ise, varlığını sürdürebilmesinin dayanakları olan pa
ra, personel gibi kaynakları elde etmekte zorlanacak ve yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacaktır. Bir başka deyişle örgütsel işbölümü içinde var olan 
bir işlev, ancak toplumsal işbölümü yapısında oluşmasıyla yaşamaya devam 
edebilecektir.487

Örgütsel işbölümünün geleneksel biçimi, eylemci-destekçi birimler488ay
rımı temelinde oluşmuştur.48'7 İşbölümü,490 esas itibariyle, W eber’in bürokratik 
örgüt yapısı içinde temel birim olarak belirttiği ‘eylemci’ birimler ile işbölü
münün ve uzmanlaşmanın gelişmesinin sonucunda, örgütlerde oluşan ‘danış
m a’ birimleri ayrımına dayanmaktadır. Bu temel yapıyı belirlemede gelenek
sel yaklaşım, destekçilerin eylemcilere göre ikincil konumda oldukları, örgüt
lerin tek ve sonul bir yetke özeğine sahip oldukları ve örgütün uzmanlarca de
ğil, eylemci birimlerde çalışan yöneticilerce yönetileceği biçimindedir.491

Eylemci birimler, bir örgütün temel amaçlarına yönelik eylemleri ger
çekleştiren birimlerdir.492 Diğer taraftan, önemli, ama özeksel olmayan diğer

487 Bu konu özelikle birinci bölümde ele aldığımız profesyonelleşme süreci açısından önem ta
şımakladır. Mesleklerin yerine getirdiği işlevlerin toplumsal işbölümü içinde yer almasına 
karşın uzun bir süre örgütsel işbölümü içinde yer almaması nedeniyle örgütlerde ciddi so
runlar yaşanmıştır. Aynı şekilde belirli işlev alanlarının da örgütsel işbölümü içinde var ol
masına karşın toplumsal işbölümünde uzun bir dönem yer alamaması nedeniyle varlıklarını 
sürdüremediğini görmekteyiz. Örneğin, araştınna-geliştirme işlevini yerine getiren örgütle
rin ya da insan hakları, kadın hakları ya da çevre bilincinin yerleşmesine yönelik örgütlerin 
çok uzun yıllar toplumsal işbölümü yapısı içinde yer edinememesi nedeniyle sorun yaşamış
lardır. Ancak bu işlevlerin toplumsal işbölümü içinde var olmasıyla bu örgütlerin yaşama 
imkanı bulduğunu gömlekteyiz.

488 İngilizce 'line' sözcüğü karşılığı olarak dilimizde 'eylem ci' dışında 'h a t ' ya da ‘kom uta’; 
's ta f f  sözcüğü karşılığı olarak da ‘destek’ dışında 'kurm ay' karşılığı kullanılmakladır. Ay
rıntılı bilgi için bkz. C. Mılıçıoğlu, anılan Sözcüklerin Öyküsü, s. 253-254,438-439.

489 Simon, örgütsel işbölümünde yer alan eylemci-destekçi biçimindeki ikili ayrım yerine üçlü 
bir ayrıma gitmiştir. Üçüncü birim olarak nitelendirdiği yardımcı birimleri, daha önce ‘be
lirgin amaçlı örgütlcr'iıı doğrudan doğruya kendi yapıları içinde yerine getirdikleri bazı gö
revleri özekselleştiren birimler olarak tanımlamakladır. Bu birimleri destekçi birimlerle bir
likte ‘ortak’ ya da ‘özeksel’ birimler olarak nitelendirmekte ve çoğu zaman ikisi arasında 
ayrım yapılamadığım belirtmektedir. A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi, s. 
246-248,260-261.

490 Bu noktadan sonra ayrıca belirtilmediği sürece işbölümü, örgütsel işbölümü olarak kullanı
lacaktır.

491 Amitai E lzioni, “Authority Structure and O rganizational Effectiveness,” Administrative  
Science Quarterly (V. 4, No. 1, 1959), s. 44-45.

492 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönelimi, s. 260.
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eylemler, örgütün ana amaçlarını destekleyici niteliktedir. Tasarlama, dene
tim, eşgüdüm, bütçe, personel konuları bu biçimde örgütlenmiş ‘danışma’ ni
teliğindeki birimlere örnek gösterilebilir. Bu birimler, danışma niteliğindeki 
görüşleri ile eylemci birimlere karar almaları için gereken bazı konularda yar
dımcı olmaktadır.491

Eylemci ve destek birimleri arasındaki ayrım örgütsel yapılanmada be
lirgin olsa da, birimlerin işlevleri açısından değerlendirildiğinde bu derece be
lirgin değildir. Bu belirsizliğin başlıca nedenleri olarak, özellikle eylemci bi
rimlerin alanlarındaki bazı işlevlerin giderek belirli bir uzmanlık alanı haline 
gelmesi sonucunda, bu işlevler için destek birimlerinin oluşturulması ve bazı 
işlevlerin, her iki birimin eylem alanı içinde de yer almasını gösterebiliriz. Bu 
nedenle, birimlerin başat özellikleri göz önünde bulundurularak bir aynm ya
pılması gereklidir.

İşbölümünün örgütlenmedeki etkisi farklı biçimlerde değerlendirilmek
tedir. İşbölümü, üretimde yarattığı mekanikleşme ile, bireysel özelliklerden 
kaynaklanabilecek zaman kayıplarını öncelikle en aza indirdiği ve işyerinde- 
ki çalışmayı kişisellikten arındıracak bir birey-görev ilişkisine dönüştürdüğü 
için olumlu olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık, “bireyler arasındaki iş
birliğinin doğal gerçekleşme biçimi olarak beliren ve bu yönüyle bağımlılığın 
evrenselliğini yansıtan işbölümü bireyi, bir ilerleme çizgisi içinde bağlayan 
sürgit hareketli bir düzeneğin basit bir parçası duruma getirmektedir”494 biçi
mindeki düşünce ise olumsuz yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Adam Smith’e 
göre, uzmanlığın ve toplumsal işbölümünün gelişmesinin toplumsal üretimi 
artırmasına karşılık, bu süreç, bireyin kişisel ilgi ve yeteneklerini geliştirme 
olanaklarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle birey, “giderek daralan alanlarda tek 
bir boyut üzerinde kalmaktadır.”495 Bu görüşü paylaşan Mouzelis, işbölümü

493 George C. Homans, Iıısan Grubu (Çev. O. Onaran - B. Oran - Ü. Oskay) (Ankara: TODAİE,
1971), s.287; Amitai Elzioni, Modern Örgütler (Çev. ODTÜ İdari İlim ler Fakültesi) (Anka
ra: Güzel İstanbul M atbaası, 1969), s. 91.

494 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 54-56.
495 G. Şayian, anılan “Bürokratik Sistemlerde...,” s. 22. A. Smitlı ve onu izleyenler, ‘toplumsal 

gelişme ile bireyin kültürel gelişiminin kısıtlılığı arasındaki ters ilişkinin, çözümü olmayan 
evrensel bir paradoks olduğunu’ belirtm ekte, ancak, eğitimin yaygınlaştırılması ve yöneti
cilerin insancıl değerlere ağırlık vermesi gibi önlemlerle yabancılaşmanın, kaldırılamazsa 
bile yumuşatılabileceğiııi ileri sürmektedir. VVeber de, uzmanlaşma ile bireyin kültürel geli- " 
şimi arasındaki çelişkinin, kapitalist toplumun temel örgütlenme birimi olan bürokratik Ör
gütte kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Üstteki kaynak, s. 22.
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ile ortaya çıkan yöneten-yönetilen ya da beyin gücü-kol gücü biçimindeki 
farklılaşma ile, insanın büyük örgütlerde denetim ve anlamlandırma yetkisin
den uzaklaştığını ve giderek “teknik bilgiye, fakat aynı zamanda örgütteki ve 
toplumdaki yeri konusunda genelleşmiş bir bilgisizliğe ve ilgisizliğe sahip di
sipline edilmiş ve iyi yönetilen basit birer dişli haline geldiği”ni belirtmekte
dir. Mouzelis'e göre bu durumu işbölümü hem yaratmakta hem de aynı za
manda pekiştirmektedir.496

2. Sıradiizetı

Genellikle bütün örgütler piramit biçiminde bir yapıya sahiptir. İşlevle
rin ayrılması ve örgütlenmesinde, örgütte çalışan bireylerin birbirlerinin ey
lemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu eylemlerin birbiri ile bağdaştırılması, 
örgütün amaçlarına varılması için eşgüdüm sağlanması gerekliliği bu pirami
dal yapıyı zorunlu kılmaktadır. Örgütteki diğer bireylerin eylemlerini eşgü- 
dümleme, bütünün bu alt öğeleri arasında uyumlu bir işleyiş sağlama amacıy
la oluşturulan bu yapı, örgütün büyüklüğüne, niteliğine, üst’ün bireysel özel
liklerine göre değişen sınırlı denetim çevresine sahip bazı bireylerin varlığı
nın kurumsallaşması anlamına gelmektedir. Bu kurumsallaşmış yapı, 'yetke
nin kademeleşmiş yapısal ifadesi ve yaptırım gücü' olan sıradüzendir.497

Her türlü örgüt yapılanmasında, sıradüzenin temel ilkesi, “ast nitelikteki 
her makamın mutlaka daha üst bir makamın denetim ve gözetiminde bulun
ması gerekliliği”dir.498 Bu ilkeden hareketle, sıradüzen içinde aşağıdan yuka
rıya ilerledikçe yetkenin de birikerek arttığını ve ‘irade egemenliği’nin en üst 
basamakta somutlaştığını, bu özelliklerinden dolayı da sıradüzenin, özü gere
ği egemenlik ve itaat ilişkilerini kurumsallaştırdığını söyleyebiliriz.499

Örgüt sıradüzeninin, örgütsel yapıya olan etkisini belirleyen diğer bir de
ğişken, özekselleşme derecesidir. Özekselleşme, örgütü etkileyen önemli ka
rarların sıradüzen içinde nerede alındığını, bir başka deyişle “örgüt ile ilgili 
para, insan, malzeme, zaman ve düşünce gibi kaynakların kullanımında 
ast’ların ne derece yetki sahibi olduklarını”500 belirleyen bir kavramdır. Bir ör
gütün işbölümü yapısı, sıradüzen yapısı ile özekselleşme arasındaki ilişkiyi

496 N. P. Mouzelis, anılan Organisation and Bureaucracy, s. 36.
497 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi, s. 119-121; K. Fişek, anılan Yönetim, s. 

60, 142.
498 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 61.
499 Aynı yer.
500 O. Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 279-280.
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etkilemektedir. Birden fazla işlevsel amacın alt amaçlara bölünerek ‘belirgin 
amaçlı birim’e verildiği bir örgütte, bu birimlerden personel işleri, muhasebe, 
hukuk gibi bazı karâr alanlarının alınarak özeğe verilmesi sonucunda,belirgin 
amaçlı birimler amaçlarını gerçekleştirmek için gereken eylemleri, kendi baş
larına tamamlayamaz hale gelmekte, bu durum özeğe bağlılığı da beraberin
de getirmektedir. Özekselleşmeyi artıran bir neden, birimlerin birçok temel iş
levinin özeğe verilmesinin sonucunda, alt birimlerin özeğe bağımlılığının art
masıdır. Diğer bir neden ise, alt birimlerin örgütün temel amacına yönlendi
rilmesi ve doğabilecek karmaşıklığın önlenmesi için gerekli eşgüdümün sağ
lanmasıdır.501 Fakat, özekselieşme derecesi, işbölümü ile olan ilişkisi açısın
dan değerlendirilirken, uzmanlaşma derecesi ya da işlevsel farklılaşmanın ni
teliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, üst düzeylerde karar verme
yi kolaylaştıran ve istenilen zamanda bilgilerin elde edilmesine olanak sağla
yan bir bilgi teknolojisinin var olduğu ya da profesyonel ve teknik görevlile
rin çoğunlukta olduğu bir örgütte, örgüt içindeki işbölümünün fazla olmasının 
özekselleşmeyi artıracağına yönelik genel anlayışın aksine, bunun özekten 
kaçışı getirdiğini söyleyebiliriz.502 .

3. Yetke

Bir iradenin, diğer bir iradeye egemen oluşunu yansıtan503 yetke, gele
neksel olarak ‘haklar’ ve ‘ödevler’ açısından tanımlanmıştır.501 Bu kullanımıy
la, biçimsel kurallara ve yetkeci emirlere uyulmasını isteme hakkını elinde 
bulunduran bir yetkili kişi ya da üst’ün ve bu nitelikteki emirlere uymakla yü
kümlü bir ‘komuta edilen’ ya da ast’m var olduğu iki yönlü bir ilişkiyi yan
sıtmaktadır.505 Ast açısından, kendi özgür iradesinin yadsınarak, yabancı bir 
iradenin buyruğuna girilmesi; üst açısından, ast’ları üzerinde egemenlik ku
rulması anlamına gelen yetke, üst’ün hakları ve ast’ın sorumlulukları ile öz
deşleşmektedir.506 Yetke, “hem kurumsallaşmış hem de bu niteliğinden dola

501 Üstteki kaynak, s. 284-285.
502 Hcrbert G. Hicks, Örgi'uUn Yönelimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısından, 2. Cilt (Çcv. 

Osman Tekok ve diğerleri) (Ankara: Turhan Kitabevi, 1979), s. 33; Robert Presthus, “Ör
gütlerde Otorite Sorunu,” Amme İdaresi Dergisi (C. 5, S. 1. 1972), s. 2 5 6 ,0 .  Onaran, anı
lan Örgütlerde..., s. 275

503 R. Presthus, anılan “Örgütlerde...,” s. 116: K. Fişek, anılan Yönetim, s. 57.
504 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi, s. 167.
505 O. Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 261; A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi, s. 

167.
506 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 57-58.
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yı meşrulaşmış bir ‘kuvvet'tir.”507 İşbölümünün gelişimi içinde farklı biçimler
de kurumsallaşan yetke, gerek düzenleyici norm ve kuralların egemenliğinde 
oluşan biçimsel örgütlenmenin, gerek doğal örgütlenmenin dayanağı ve aynı 
zamanda yaptırımıdır.

Özellikle modern örgütlerde işbölümü ve uzmanlaşmanın artması ile 
üretim, giderek daha karmaşıklaşmış ve farklılaşmış, bu karmaşıklığı ve fark
lılaşmayı yönetme gereksinmesi, yetkeyi meşrulaştırıeı bir etkide bulunmuş
tur.508 Yetkenin meşruluk dayanaklarını, örgütün işlev alanı, gelenekleri, örgüt 
üyelerinin davranış biçimleri gibi etmenler belirlemektedir. Yetkenin meşru
luk dayanakları, bürokratik yapının biçimsellik derecesine göre değişmekte
dir. Örneğin, sıradüzene dayalı yetke ilişkisinin esas olduğu kamu örgütlerine 
göre daha az biçimsel özellikler taşıyan özel örgütler, sıradüzenden çok işlev
sel yetke ilişkisine dayalıdır. Fakat, özel örgütlerin bürokratikleşmesi düzeyi
nin artması ve bunun yanında kamu örgütlerinin esnek örgütlenmeye yönelik 
uygulamaları, bu dayanakları kimi zaman tam tersi yönde etkileyebilmekte
dir. Görüldüğü gibi, yetkenin birçok meşruluk dayanağı vardır. Bu dayanak
lar, çoğu zaman birbirini etkilemekte ve birbiriyle eş zamanlı oluşmaktadır. 
Her birinin oluşum derecesi, farklı örgüt yapılanmalarında değiştiği gibi, ay
nı örgüt içinde de farklılaşmaktadır. Yetkenin meşrulaştırma dayanaklarım, 
uzmanlığa dayanan, biçimsel pozisyona dayanan, uyuma dayanan ve yetkeye 
duyulan genelleşmiş saygıya dayanan biçiminde dört başlıkta inceleyebili
riz.509

Teknik ve mesleki bilgi ve becerinin ön planda olduğu ‘uzmanlığa daya
nan meşrulaştırma,’ özellikle üst ve ast’ın aynı uzmanlık alanından olduğu ve 
üst’ün astına göre daha fazla uzmanlığa sahip olduğu durumlarda etkili ol
maktadır. Bu meşrulaştırma, uzmanlaşma ve profesyonelleşme sürecinin ya
şandığı örgütlerde daha yoğun olarak görülmektedir.510 'Biçimsel pozisyona 
dayanan' meşrulaştırma, geleneksel örgütlenme yaklaşımın temel ilkesidir.

507 O. Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 262.
508 R. Presthus, anılan “Örgütlerde...,” s. 118; K. Fişek, anılan Yönetim, s.59.
509 R. Presthus, anılan “Örgütlerde...,” s. 120-126.
510 Simoıı, uzmanlığa dayanan yetkeyi, güvene dayalı yetke olarak nitelendirmektedir. Geçmiş 

başarı ya da yaygın ünden kaynaklanabileceği gibi uzmanlık bilgisinden de kaynaklanan bu 
yetke biçimi, yetke sahibi kişinin düşüncelerinin ve etkinliklerinin sorgulanmadan, doğru 
yolu göstereceklerine yönelik inancı doğurur. Sim on, yetkenin dayanakları olarak, güven dı
şında, benimseme, yaptırım ve yasallığı göstermektedir. A. H. Simon ve diğerleri, anılan 
Kamu Yönelimi, s. 175 vd.
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Bu meşrulaştırma biçimi, uzmanlaşmanın ve örgütlerin büyüklüğünün artma
sı, buna paralel olarak da örgüt kaynaklarının, çalışanlarının ve örgüt ile ilgi
li bilginin denetimine yönelik olarak yetkenin özekselleşmesi ve denetimin 
yapısal hale gelmesi ile daha da kurumsallaşmıştır. Örgüt içinde pozisyon, rol 
ve yetke ilişkisi, biçimsel kurallarca sıradüzensel temelde belirlenmiştir. Yet
ke, bir taraftan pozisyona dayalı olarak biçimsel değişkenlerce; diğer taraftan 
unvan, gelir, ödüllendirme yetkisi ya da yaptırım gücünün etkisi, büronun ku
rum içi örgütlenmedeki konumu, dekoru, gibi yetkeyi geçerli ve saygın kılan 
psikolojik değişkenlerce oluşmakta ve güçlenmektedir. Biçimsel pozisyona 
dayalı bir yetke ilişkileri sisteminin kurumsallaşmasının sonucunda, örgüte 
giren ya da örgüt ile ilişkiye giren her kişinin, bu ilişkiler sistemini bildiği ve 
bu temelde oluşan yetkeyi kabul ettiği varsayılır.

Yetkenin meşrulaştırılmasının diğer yolu, özellikle büyük örgütlerde ya
şanan ‘kişisellikten arınma’ ve ‘rutinleşme’ süreçlerinin yarattığı yabancılaş
manın giderilmesine yönelik olarak, örgütte insancıl ilişkileri öne çıkaran ve 
yetkenin, biçimsel ya da uzmanlık temelinde değil, yöneticilerin, astlarıyla 
kurduğu insancıl ilişkilerle örgüt içinde ‘uyum’ sağlamaktır. Bu düşünceye 
göre, yöneticiler birçok durumda, uzmanlığa ya da sıradüzene dayalı yetkeye 
sahip olmalarına karşın, ‘uyum’u sağlayıcı özelliklerinin yokluğu durumunda 
yetkelerini tam olarak hissettirememektedirler. Uyum özelliği, uzmanlık ya 
da sıradüzene dayalı bir üst olmanın yanında lider olmanın da yolunu açmak
ta, diğer bir deyişle, biçimsel ve doğal lider olmayı sağlamaktadır.

Yetkeyi meşrulaştıran dayanaklardan sonuncusu, psikolojideki, “birey
deki güvenlik ihtiyacı çoğu kez otoriteye karşı genelleşmiş bir saygıya ve ri
ayete yol açar” varsayımına dayanmaktadır.5" Yetkenin bu dayanağı, sayılan 
diğer dayanaklara göre daha az ussal gibi görülebilir. Fakat, ussallık, amaca 
yönelik en iyi yol biçiminde tanımlandığında, bu dayanağın da, en az diğerle
ri kadar ussal olduğu belirtilmektedir.

Yetkeyi meşrulaştıran dayanaklardan ilk ikisini Simon, kaynağını uz
manlıktan alan ‘görevsel saygınlık’ ve biçimsel pozisyondan alan ‘komuta 
düzeninde saygınlık’ biçiminde ayırmaktadır.512 Bu, eylemci-destekçi birimler 
biçimindeki yönetsel ayrımın da temelini oluşturan, işlevsel ve sıradüzensel 
yetke ayrımının başka bir ifadesidir.

511 R. Presthus, anılan “Örgütlerde...,” s. 123.
512 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi, s. 175-176. Simon, yetkenin sözü edilen 

her iki dayanağına karşılık olarak ‘güvene dayalı yetke’ kavramını kullanmaktadır.
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Geleneksel yaklaşımda, işlevsel yetke sahibi uzmanlar ile sıradüzensel 
yetke sahibi yöneticilerin; rol yapısı, kişiliği, aldığı eğitim, yetiştiği çevre ol
mak üzere dört açıdan farklılaştığı belirtilmektedir.513 İşlevsel yetkenin, sıra- 
düzensel yetkeden temel farkı toplumsal statü, entelektüel kapasite ve ahlaki 
özelliklere dayanan özel bir toplumbilimsel yapıya sahip olmasıdır.514

İşlevsel yetke sahibi uzmanlar, örgüte yaptıkları katkının dolaylı ve öl
çülmesi güç işlevlerden oluşması nedeniyle, örgüt içinde ikincil konumda de
ğerlendirilmektedir.515 Uzmanın rolü, bilgiyi yaratmak ve kurumsallaştırmak
tır. Bu işlevi yerine getirirken görünür eylemlerden çok, simgelerden oluşan 
bir uzmanlaşmış dil kullanmaları uzmanların kabul görmelerini zorlaştıran bir 
etmendir. Buna karşılık, örgütün, toplumsal sistemlerle bütünleşmesini sağla
yan ve sürdüren, örgütsel amaçlan gerçekleştirirken doğan gereksinmeleri 
karşılayan yöneticinin, bu işlevleri yerine getirirken görünür eylemlerde bu
lunması onu güçlü kılmaktadır.

Uzman vc yöneticilerin bu rol farklılaşması, farklı kişilik tiplerinin oluş
masını sağlamıştır. Uzman, belirli bir alandaki sorunlara çözüm üretmek için, 
sadece o alanla sınırlı, yoğun ve çoğunlukla kuramsal içerikte bilgiye sahip 
olmakta, bu durum, dar alanda sınırlanmış bir bakış açısına yol açmaktadır. 
Uzmanın sahip olduğu yetke, genel nitelikte olmayan, belirli bir alanda ama 
‘güvenilir’ bir yetkedir.516 Buna karşılık, yönetici, birden fazla uzmanlık ala
nını ilgilendiren konularda karar verebilecek nitelikte, daha geniş bir bakış 
açısına sahip ve daha çok uygulamaya ve bunun sonuçlarına yönelen bir kişi
liğe sahip olmak zorundadır. Uzman, sahip olduğu yüksek eğitim nedeniyle 
örgüte, daha üst bir sıradüzensel düzeyden ve daha iyi çalışma koşulları ile 
girmekte, fakat, örgüt içindeki sıradüzen nedeniyle zor yükselmektedir. Buna 
karşılık yönetici, örgüte, çok daha alt düzeylerden girmekte, fakat daha kolay 
yükselmektedir. Yönetici ve uzmanın bağlılık yönelimleri de birbirinden fark
lıdır. Yönetici, daha çok örgüte bağlılık duyarken, uzman daha çok mesleğe 
bağlılık duyar.

513 A. Etzioni, anılan "Authority Structure and...,” s. 45-48. Bu farklılaşmalar özellikle kamu 
yönetiminde personel sınıflandırmasının temelini oluşturan generalist - uzman yönetici ay
rımının da temelim oluşturmaktadır.

514 T. Parsons, anılan Essays in Sociological Theory, s. 38.
515 H. G . Hicks, anılan Örgütün Yönetimi..., s. 31.
516 Peter Blau - VV. Richard Schott, Format Organizations: A Comparative Approach (London, 

Routledge, 1966), s. 61.
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Eylemci birimler ve destek birimleri arasında bir çatışma doğması duru
munda, örgütün yetke ilişkisinde denge, çoğunlukla son kararı verme yetkisi
ni elinde bulunduran yönetsel yetke yönünde oluşmaktadır. Fakat, destek bi
rimlerinde çalışan ast durumundaki profesyoneller, çoğu zaman örgüt içinde
ki eylemci birimlerdeki ast’lara göre daha güçlü bir konuma sahip bulunmak
tadır. Çünkü, profesyoneller, kumanda zincirinin alt düzeylerindeki diğer ele
manlardan farklı olarak, bir ‘hizmet (yardımcı) kümesi’ni oluşturmaktadır.517

Yönetici ile uzman arasındaki farklılığının bir boyutu da toplumsal te
mellerindeki farklılıktır. Uzmanların, yöneticilere göre genellikle yüksek ge
lirli ailelerden gelmeleri ve bunun sonucu olarak daha iyi eğitim kumulların
dan mezun olmaları gibi nedenlerden dolayı daha iyi bir toplumsal konuma 
sahip oldukları söylenebilir.518

Yöneticinin de içinde bulunduğu eylemci birimler, bürokratik, sıradü- 
zensel ya da yönetsel yetke ile; uzmanların içinde bulunduğu destek ya da da
nışma niteliğindeki birimler, işlevsel ya da profesyonel yetke ile tanımlan
maktadır. Yönetici ve uzman arasındaki bu ayrım, genel olarak yöneticinin 
eylemci birimi, uzmanın ise destekçi birimi temsil ettiği düşüncesinden hare
ketle yapılmıştır. Bu biçimdeki bir ayrımın kesin çizgilerinin olmadığı, pro
fesyoneller tarafından yürütülmeyen birçok destek birim görevleri olabilece
ği gibi, eylemci birim içinde de birçok profesyonelin bulunabileceği göz ardı 
edilmemelidir.

B. Farklı Örgütlenme Modelleri ve Profesyonellerin Konumu

Örgütlenme yapıları ve örgütler çeşitli özelliklerine göre farklı biçimler
de sınıflandırılabilir. Örgütlerin “içinde bulundukları toplumların, teknolojile
rinin ve iç özelliklerinin gösterdiği çeşitlilik düşünülürse,” genel bir sınıflan
dırmanın zor olduğu söylenebilir.519 Bu zorluğa rağmen, birçok yönetim bi
limcinin örgütsel yapıları ve örgütleri sınıflandırma girişimini görmekteyiz.

Örgütler, en genel biçimde, mülkiyete göre (kamusal-özel); büyüklükle
rine göre (küçük-orta-büyük); üyelerin özelliklerine göre (ücretli-gönüllü-zo- 
mnlu) sınıflandırılmıştır.520 Örgütsel yapıların bir sınıflandırmasını yapan E.

517 Elzioni, hizmet grubunun, belirli bir kurnanda zincirinin dışındaki görevleri yerine getiren 
ve bağımsız nitelikte bir topluluk olduğunu belirtiyor. A. Etzioni, anılan Modern Örgütler, 
s. 91.

518 Üstteki kaynak, s. 92.
519 Ayşe Öncü, Örgiit Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1982), s. 39.
520 Aynı yer.
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Hughes, modem toplumda beş farklı örgüt tipinin var olduğunu belirtmiştir.521 
Bunlar: Belirli alanlarda, eşitlerden oluşan ve gönüllü ya da zorunlu üyeliğe 
dayanan dernek, klüp ya da meslek birlikleri gibi örgütler; yetke ve sabit sı- 
radüzeninin var olduğu askeri tip örgütler; üniversite ya da hastane gibi pro
fesyonel nitelikte hizmet sunan ve yönetiminde profesyonellerin yer aldığı 
profesyonel örgütler; kendi yönetim kurulları, hissedarları, yöneticileri ve ça
lışanları ile işletme örgütleri; evlilik ve kan bağı ile birbirine bağlı olan bir kü
me insanın sahip olduğu aile şirketleridir. Yine Hughes’un sınıflandırmasına 
benzer bir başka sınıflandırma örgütlerin temel amacına göre yapılmıştır. Bu 
ayrıma göre örgütler dörde ayrılmıştır. İlki üyelerinin çıkarlarını korumak 
üzere kurulan 'ortak yarara yönelik' dernek, birlik gibi örgütler; siyasal parti
ler, sendikalar, mesleki birlikler, klüpler vb.; İkincisi kar amaçlı ‘işletmeler’; 
üçüncüsü hastane, üniversite gibi doğrudan kamuya yönelik belirli bir hizme
ti sunmak üzere oluşturulan örgütler; ve sonuncusu da toplum - kamu yararı
na yönelik örgütler ve resmi örgütlerdir.522

Örgütlerin yapılarını sınıflandıran Burns ve Stalker’ın yapmış olduğu 
mekanik (mechanistic) ve organik (orgaııic) örgüt biçimindeki ayrım daha 
sonra yapılan birçok sınıflandırmaya da temel oluşturması açısından önemli
dir.523 Bu ayrım yukarıda değindiğimiz sınıflandırmalardan farklı olarak çok 
daha mikro düzeyde bir örgüt çözümlemesine dayanmaktadır. Burns ve Stal- 
ker, yaşanan hızlı teknik ve ticari gelişmelere uyarlanabilme özelliklerine gö
re farklılaşan iki ‘ideal tip’ örgüt yapısı tanımlamışlardır. Yazarlar, her iki ya
pının da ussal örgütlenme yapıları olduğunu belirtmektedir. Birbiri ile karşıt 
özelliklere sahip yapılardan ilki durağan koşullara uyumlu örgütlenme mode
li olarak ‘mekanik örgütler’dir. Mekanik örgüt, büyük ölçüde bürokratik ör
gütlenme ya da makine bürokrasisi içinde saydığımız özelliklere sahip bir ya
pıdır. Denetimde, yetkede ve iletişimde sıradüzensel yapının varlığı, birbirin
den kesin biçimde ayrılmış görev tanımlarının yapılması, her görev için hak 
ve yükümlülüklerin belirlenmesi, üstlere itaatin esas olması bu örgütlerin

521 E. Hughes. “Memorandum on Going C oncem s’’den aktaran P. Blau - W . Scott, anılan For
ma! Organizations..., s. 41. Daha farklı sınıflandırmalar için bkz. anılan kaynak, s. 40-58.

522 P. Blau - W. Scott, anılan Formal Organizations..., s. 43.
523 Tom Bums -  G. M. Stalker, The Management o f  Innovation (London: Tavistock Pub., 

1966), s. 119-122.
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özellikleri içinde sayılabilir. Organik örgütler,524 değişen koşullara uyum gös
terebilen, öngörülemeyen sorunlara çözüm üretebilecek teknik bilginin ve uz
manlığın yer aldığı, bireyler arasındaki ilişkilerin dikey değil, yatay şekilde 
geliştiği, örgüt içindeki iletişimin içeriğini, emir ve kararların değil, bilgi ve 
tavsiyenin oluşturduğu, denetimde, yetkede ve iletişimde ağ tipi bir yapının 
var olduğu sorumluğun işlevsel alanla sınırlı olduğu örgüt yapısıdır.

Yönetim bilimi alanında en yaygın bilinen ve kullanılan sınıflandırma
lardan biri de makine bürokrasisi, profesyonel bürokrasi ve adhokrasi biçi
mindeki ayrıma dayanmaktadır.325 Bu aynmda sayılan örgütlenme biçimleri 
hiçbir zaman saf biçimde oluşmazlar. Aynı örgütsel yapı içinde, farklı bölüm
lerde ya da sıradüzensel düzeylerde hem makine bürokrasisinin, hem profes
yonel bürokrasinin, hem de adhokrasinin bazı özelliklerinin birlikte var oldu
ğu karma bir örgütlenme biçimi oluşabilir. Bununla birlikte bu örgütsel yapı 
ağırlıklı olarak hangi örgütlenme biçiminin özelliklerine sahip ise onun adı ile 
anılır. ‘İyi örgütlcnme’nin en uygun, tek biçimi yoktur.526 Örgütün işlev alanı, 
içinde bulunduğu yakın ve uzak çevre gibi etmenlerin örgütün yapısını ve yö
netim biçimini belirlemede önemli bir etkisi vardır.527 Aynı işlev, yönetimin 
evrensel öğelerinin ötesinde, farklı siyasal, toplumsal ve daha da önemlisi ye
rel yönetsel kültürün etkisiyle farklı biçimlerde örgütlenebilir. Bu farklılık ör
gütün amacına ve bu amaçtaki değişimlere; bilimsel ve teknolojik gelişmele
re ve bu gelişmelerin yarattığı yeni toplumsal gereksinmelere göre oluşmak
tadır.528 Toffler, bu farklılaşmanın nedenini, ‘tüketici pazarının sürekli bir de

524 Organik sistemler, özellikle yönetime ekolojik yaklaşımın gelişmesinden sonra öne çıkmış
tır. Morgan, organik sistemlerin ortaya çıkışı ile, biyolojinin gelişmesi; biyolojinin toplum
sal ve yönetsel kuramları etkilemesi; sosyo-biyoloji gibi yeni bir disiplinin gelişmesi; bi
reysel ve örgütsel gereksinmelerin çözümlenmesi; yaşayan, açık sistemler olarak örgüt ana
lizlerinin yapılması ve buna yönelik olarak psikoloji, sosyal psikoloji ve örgüt alanındaki 
kuramsal çalışmaların hızla artması; sistem  kuramının gelişmesi; durumsallık kuramının ge
lişmesi; çevre, teknoloji, yapı, strateji gibi farklı örgütsel özellikler üzerine tartışmaların 
başlatılması; nüfus çevrebilimi ve son olarak da örgütsel çevrebilimin gelişmesi olarak say
dığı 'organik metafor'lar arasında ilişki kurmaktadır. Gareth Morgan, Images o f  Organizati- 
on (Great Britain: Sage, 1986), s. 386-391.

525 Bu ayrım ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. H. Mintzberg, anılan The Structuring...
526 T. Burns -  G. M. Stalker, anılan The Management o f  Innovation, s. viii.
527 Cahit Emre, Toplumsal Kültürel Etmenler Açısından Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Bir İn 

celeme (Ankara: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1993), s. 21.
528 Bir örgütün var oluşunun temel bir amacı olsa da bu amaç yanında yan amaçlar da söz ko

nusudur. Her örgütte farklı amaçlar arasında çelişki doğması ve birinden diğerine kaymalar 
olması olasılığı vardır. Bu durumda örgütte köklü değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır. A. 
Öncü, anılan Örgüt Sosyolojisi, s. 44.
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ğişim ve devinim içinde olması’na bağlamaktadır.529 Sürekli farklılaşan örgüt 
yapılarının başarılı bir biçimde varlığını sürdürebilmesi, ancak, o işlevin de
ğişen nitelikteki özelliklerine uygun işbölümü, sıradüzen ve yetke yapısının 
oluşturulması ile mümkündür.530

Farklı örgüt yapılarının, bu yapıların yerine getirdikleri işlevlere yönelik 
gereksinme olduğu sürece var olmaları doğaldır. Yerine getirdikleri işlevlere 
gereksinme sürdükçe, mekanik ya da organik; makine, profesyonel ya da ad- 
lıokratik örgütler de bir arada var olmaya devam edeceklerdir.531 Şimdi sıra
sıyla bu örgüt yapılarını inceleyelim.

1. M akine Bürokrasisi

Bürokrasinin kökleri, eski çağlara kadar uzanmaktadır.532 Fakat, özgün 
bir örgütlenme biçimi olarak bürokrasi, “kapitalist endüstri toplumlarının or
taya çıkışıyla” oluşmuştur.5’3 Bu özgün örgütlenme biçimi ‘makine bürokrasi- 
si’dir. Makine bürokrasisi ya da geleneksel biçimiyle bürokratik örgüt ile il
gili ilk kuramsal çalışmalar, örgütlerin iç yapı özelliklerine yer veren ve ör
gütsel sorunları kapalı bir sistem olarak ele alan, Taylor ve Fayol’un ‘bilim
sel yönetim’, Gulick ve Urwick’in ‘örgüt yönetimi’ ve NVeber’iıı ‘bürokrasi 
kuramı’ndan oluşan klasik kuramın temsilcileri tarafından yapılmıştır.534Kla
sik kuramın bu yaklaşımlarında anahtar kavram, Burns ve Stalker’ın 'mekanik 
örgütler,'535 Katz ve Kalın’ın ‘makine kuramı,’536 Bennis’in ‘bürokratik maki
ne modeli,’5” M organ’ın ‘makine gibi örgütler’538 biçiminde getirmiş oldukla
rı tanımlamalarda görüldüğü gibi ‘makiııe’dir. Bu yaklaşıma göre örgüt, bir 
işlevi yerine getirmek için belli birtakım ilkelere dayanarak oluşturulan maki
ne gibi çalışan bir yapı; insan da, kurulu bir yapıda, makine dişlisi gibi edil

529 Alviıı Toffler, Şok; Gciccck Korkusu (Çcv. Sclami Sargut) (İstanbul: Altın Kitaplar Basıme
vi. 1981), s. 1 ,15.

530 A. Etzioni, anılan “Authority Structııre and...,” s. 43.
531 C. Emre, anılan Toplumsal Kiiltiirel Etm enler Açısından..., s. 21.
532 Bürokrasinin tarihsel gelişimini, Bürokrasinin Tarihsel Gelişimi ve Yöneticilik Uğraşının 

Profesyonelleşmesi ¿aşlığında ayrıntılı olarak ele alacağız.
533 Michel Brossard - Marc M aurice, “Örgüt Yapılarının Evrensel Bir Modeli Var M ıdır?” 

(Çev. Mesut Gülmez) Amme İdaresi Dergisi (C. 8, S. 4 , 1975), s. 107.
534 O. Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 12.
535 T. Burns -  G. M. Stalker, anılan The Management o f  Innovatioıı, s. 119.
536 Daniel Katz - Robert L. Kalın, Örgünlerin Toplumsal Psikolojisi (Çev. Halil Can - Yavuz 

• Bayar) (Ankara: TODAİE, 1977), s. 77.
537 W. G. Bennis, anılan “The C orning..." s. 289.
538 G. Morgan, anılan lınages o f  Orgaııization, s. 11.
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gen bir araçtır. Weber ve Taylor, standartlaşma ve öngörülebilirlik kavramla
rı temelinde oluşturdukları bürokratik örgüt modelinde, ‘ussallığı’ öne çıkar
makta, bu özellik nedeniyle de örgüt modellerinin ‘evrensel’ bir niteliğe sahip 
olduğunu düşünmektedirler.539Somut verimlilik artışına yönelik Taylorcu ‘en 
iyi tek yol’ ve Weberei ‘ussal örgüt’ modelleri, örgütün insan boyutunu yad
sıyan biçimsel örgüt modellerinin örnekleridir.540

Araçsal ussallığın maddi dünyaya uygulanması olan teknik ile, tekniğin 
toplumsal eyleme uygulanma biçimi olan bürokratik örgütlenme arasında bir 
ilişki kuran Weber bürokrasiyi, düzenli çalışan bir makine ile karşılaştırır. Bü
rokratik örgütlenmenin standartlaşma, kişisel olmayan ilişkiler ve sıradüzen- 
sel yapı gibi özellikleri, bir makinenin çarklarını temsil etmektedir.541 Weber, 
‘doğruluk, hız, kesinlik, dosya bilgisi, süreklilik, gizlilik, tam bağımlılık, sür
tüşmenin maddi ve kişisel maliyetlerinin azaltılması’ gibi özelliklere sahip 
makine bürokrasinin, diğer örgütlenme biçimlerine göre teknik üstünlüğü bu
lunduğunu belirtmektedir.542 Bu üstünlük nedeniyle bürokratik örgütlenme 
“kamu hizmetlerinde ve büyük kapitalist işletmelerde olduğu kadar siyasal 
partilerde hatta kiliselerde de başarılı olmuştur.”543

20. yy’ın endüstri toplumunda devlette, özel işletmelerde, üniversite ve 
hastane gibi profesyonel hizmet alanlarında, askeri, dini ya da gönüllü nitelik
teki dernek, birlik gibi örgütlenmelerde ‘egemen örgütlenme biçimi’ olması
na karşın bürokrasi, günümüzde birçok eleştiriye uğramıştır. Bu eleştiriler, 
“aşırı özeksel, yetkeci ve anti-demokratik niteliklere”544 sahip olması, yaratı
cılığı önlemesi, yabancılaşmaya neden olması, “biçimcilik, işlemcilik, bürok- 
ratizm” gibi çeşitli adlarla ifade edilen kırtasiyeciliğe yol açması,545 hantal ve 
adaletsiz bir yönetime neden olması, hizmetlerin yürütülmesinde “araç” ko-

539 M. Brossard -  M. Maurice, anılan “Örgüt Yapılarının...,” s. 107.
540 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 137.
541 A. Giddcns, anılan İleri Toplumların S ın ıf Yapısı..., s .355.
542 M. Weber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 204.
543 M . Brossard -  M. Maurice, anılan “Örgüt Yapılarının...,” s. 107.
544 N. P. Mouzelis, anılan Organisation..., s. 53. Weber, bürokrasiyi, insanoğlunun yarattığı en 

verimli örgütlenme biçimi olarak nitelendirmektedir. Bürokrasiye yönelik bu yargısına rağ
men modern dünyanın bürokratikleşmesi sürecinin giderek demokratik kurum lan ve birey
sel özgürlükleri tehdit ettiğini de belirtmektedir. N. P. Mouzelis, anılan Organisation..., s. 
20 - 21 .

545 Cahit Emre, “Türkiye'de Bürokratik İşlemlerin Basitleştirilmesi ya da Yazçizciliğin Azaltıl
ması: Genel Bir Değerlendirme,” AÜSBF Dergisi (C. 46, S. 3-4, 1991), s. 211.
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ııumunu yitirip bizzat “amaç” haline gelmesi gibi gerekçelerden kaynaklan
m aktadır/46 Bürokratik örgütlenme yapısına yönelik en önemli eleştirilerden 
birini getiren Bennis, ‘Bürokrasinin Yaklaşan Ölümü’ adını verdiği makale
sinde, her çağın kendi koşullarına özgü örgütlenme yapılarının olduğunu ve
19. yy’a ait olan ve o günün koşullarına uygun bürokrasinin artık ömrünü dol
durduğunu belirtmektedir.517 Bennis, bürokrasinin ancak endüstri devriminde- 
ki gibi yerleşik, değişmeyen ortamlarda yararlı olabileceğini ileri sürmektedir. 
Bu düşüncesine dayanak olarak, endüstri devriminin ilk dönemlerinde, yöne
timlerde yerleşmiş olan ‘kişisellik, kayırmacılık, zorlama’ gibi kötü uygula
malara karşı standartlaşma, kişisellikten arınmışlık, tarafsızlık gibi özellikleri 
sayesinde çözüm olarak karşımıza çıkan bürokratik ‘makine modeli’nin işle
vini yitirmesini göstermektedir. Hızlı ve önceden tahmin edilmesi güç deği
şimlerin yaşandığı, örgütlerin sürekli büyüdüğü, gereksinmelerin giderek 
farklılaştığı, uzmanlaşmış yeteneklerin yönetimde işlendirilmesinin zorunlu 
olduğu bir değişime daha hızlı yanıt verebilen örgütsel yapıların oluşması ka
çınılmazdır. Bürokrasiye yönelik olarak Toffler’ın da eleştirilerde bulunduğu
nu görmekteyiz.548 Bürokrasinin örgütsel değişim konusunda başarısız oldu
ğunu vurgulayan Toffler, değişimin sürekli olabildiği, dışsal bir baskı olma
dan kendini yenileyebilen, bilginin üretildiği ve uygulandığı örgüt yapılarının 
gerekli olduğunu ve bütün bunları bürokrasinin sağlayamadığını belirtmektedir.

Bürokrasiye yönelik bu eleştiriler karşısında Mievvald, değişimin bürok
rasiyi daha da kaçınılmaz kıldığını ifade etmektedir. W eber’in, kendi dönemi
nin koşulları içinde tanımladığı ilkelerin değişmez ilkeler olmadığını, yeni 
koşullara uyarlanabileceğim ve bürokrasinin tarihsel gelişimi süresince de bu
nu başardığını söylemektedir. Miewald, bürokrasinin geldiği noktanın ‘bürok
rasi sonrası’ ya da ‘bürokrasi ötesi’ biçiminde değerlendirilmemesi gerektiği
ni belirtmektedir.549

546 Riggs, bürokrasinin bu durumunu büro-patoloj i olarak adlandırıyor. C rozierde ‘örgütsel pa
toloji’ olarak adlandırdığı bu bürokrasi tipini “ gereksiz karışıklıkların olduğu, bireysel kişi
liğin bastırıldığı bir sistem” olarak tanımlamaktadır. Fred W. Riggs, “Coups and Crashes: 
Lessons for Public Administration,” Farazmartd, Ali (c d ), Modern Systems o f  Government: 
Exploring the Rote o f  Bureaucrats and Politicians (California: Sage, 1997), s. 11-12.

547 W arren, G. Bennis, “The Coming Death o f Bureaucracy,” Nord, W alter (ed.), Concepts and 
Controversy in Organizational Behaviour (California: Goodyear Publishing Company. Inc.,
1972), s. 288-289.

548 A. Toffler, anılan Şok..., s. 116.
549 Kadir Varoğlu - Demet Varoğlu, “Kamu Bürokrasilerinde Profesyonelleşme ve Örgüt Ya

pılanmasına Etkileri,” Kamu Yönetimi D isiplini Sempozyumu Cilt 2 (Ankara: TODAİE Ya
yını, 1995), s. 13.
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Örgütlenme biçimlerinin, nitelikleri farklı olmakla birlikte neredeyse 
hepsinin, düzeyleri aynı olmasa da bürokratik özelliklere sahip olduğunu gör
mekteyiz. Diğer bir deyişle W eber’in Prusya devletinin örgütlenmesinden 
esinlenerek oluşturduğu bürokrasi modeli, siyasal ya da ekonomik sistemi ne 
olursa olsun bütün toplumsal ve yönetsel örgütlenmelere temel oluşturmakta
dır. Diğer örgütlenme biçimlerine göre birçok teknik üstünlüğünün olması ne
deniyle, bürokratik örgütlenmenin sürekli bir biçimde gelişerek varlığını ko
ruyacağını belirten W eber’e göre “çağdaş devlet, her yerde bürokratikleşmek- 
tedir.”550

Bürokrasinin, tarihsel gelişimi içinde, farklılaşan gereksinmeleri karşıla
yabilme özelliği gösteren ve kendini yeni koşullara uyarlayabilen bir örgüt
lenme biçimi olduğunu, diğer bir deyişle kendisine yöneltilen birçok eleştiri
ye rağmen günümüzdeki örgütsel yapıların en temel biçimi olmayı sürdürdü
ğünü söyleyebiliriz. Bürokrasinin varlığını sürdürme nedenlerini birkaç mad
dede toplayabiliriz.551

a. Bürokrasi, özellikle eğitim, sağlık ve savunma gibi büyük ölçekli hiz
met alanlarında işlevini yerine getirmekte, etkili bir örgütlenme biçimi olma
yı sürdürmektedir.

b. Örgütler, sürekli büyümekte, büyüme de bürokratik yapıyı gerekli kıl
maktadır.

c. Bürokrasi, doğal ayıklanma sürecinde sahip olduğu yerleşik özellikle
rin gücü sayesinde, kendi yapısal özelliklerini bulunduğu ortam içerisindeki 
diğer örgütlere kabul ettirebilmektedir.

d. Gerek teknolojik ve bilimsel değişimler, gerek yönetim felsefesindeki 
daha insancıl ve esnek örgüt anlayışı yönündeki gelişmeler, yönetimin örgüt
lenme ve işleyişine egemen olan yerleşik değerleri değiştiremeınekte; özellik
le sorumluluğu sadece kural ve düzenlemelere uygunlukla sınırlandıran ve iş 
güvencesi sağlayan bürokratik örgütlenme, değişimin getireceği belirsizliğe 
tercih edilmektedir.

e. Bütün örgütlenme biçimlerinde ‘denetim’ en önemli işlev olma özelli
ğini sürdürmektedir. Bu işlevin en etkili biçimde yerine getirilmesinde, stan

550 M. Weber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 209.
551 K. Varoğlu - D. Varoğlu, anılan “Kamu Bürokrasilerinde Profesyonelleşme...," s. 14-15.
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dartlaşmış süreçlere, sıradüzensel ve özeksel yapıya sahip bürokrasi, ideal bir 
yapı olma özelliğini sürdürmektedir.

f. Bürokrasi, değişimlere uyum sağlamakta, temel özelliklerini yitirme
den bu yeni gelişmelerin gerektirdiği özellikler üzerine yeniden yapılanabil- 
mektedir. Örneğin, bilgiye dayalı endüstrilerin yaygınlaşması ve teknik uz
manlık gereksinmesi sonucunda geleneksel bürokrasi, sınırlı da olsa bu özel
liklere kendini uyarlayarak profesyonel bürokrasi biçimini alabilmektedir.

Klasik kuramın diğer temsilcisi olan Taylor’ın ‘Bilimsel Yönetim’ yak
laşımı, “işlerin en verimli biçimde yapılabilmesi için çalışma koşullarının, 
makinelerin ve insanların, en az masrafla, en yüksek verimi verecek şekilde 
örgütlenmesi için, örgütün alt düzeylerinde çalışanlara yönelik olarak, hare- 
ket-zaman-yöntem üzerine yapılan çalışmalardan doğmuştur” .553 Klasik kura
mın diğer yaklaşımlarından farklı olarak çözümlemelerini toplumsal ya da ör
gütsel düzeyde değil, doğrudan ‘örgüt içindeki birey’ üzerinde yoğunlaştıran 
‘bilimsel yönetim’in temel amacı, sadece üretim artışı değil, aynı zamanda sı
nıf çatışmasına, işçiler ve yönetim arasında yaşanan düşmanlığa kesin bir çö
züm getirmektedir. Taylor, üretim sürecindeki bütün görevler ve bütün süreç
ler için ‘en iyi tek yol’un var olduğuna inanmakta ve bu yolun ancak, örgütün 
gözlem ve deneylere dayanan bilimsel bir yöntemle incelenmesi ile bulunabi
leceğini belirtmektedir. Bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, 
sistematik bir biçimde çözümlenmeli ve sonuçta, iş süreci, en ussal biçimde 
yeniden yapılandırılmalıdır. Bilimsel yönetime göre örgüt üyesi olarak insan, 
üretim sürecinde yer alan diğer aletler gibi kolayca yönetilebilen bir üretim 
aracıdır. Bu anlayış bireyin toplumsal yapı, kültür ya da çevreden etkilenen 
sosyal bir varlık olduğunu, örgütsel davranışın da psikolojik ve sosyolojik de
ğişkenlerinin olduğunu göz ardı etmiştir.555

Klasik kuramın diğer temsilcileri olan Gulick ve Urwick, yönetimde sı- 
radüzenin üst basamaklarına önem veren ‘örgüt yönetimi’ yaklaşımı ile, 
“özellikle bir amacın gerçekleştirilmesi için yapılacak işlerin, birimler ve bi
reyler arasında ussal olarak bölünüp bir örgüt meydana getirilmesi” konusu 
üzerinde durmuşlardır. Bu yaklaşım, eylemci-destekçi birim ayrımında, ku
manda birliği ilkesi vb. konularda bilimsel yönetim yaklaşımı ile büyük ölçü
de benzer görüşlere dayanmaktadır.554

552 O. Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 13.
553 N. P. Mouzelis, anılan Organisation..., s. 79, 81, 83, 85.
554 O. Onaran, anılan Örgütlerde.... s. 15.
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Her üç klasik örgüt kuramcısının ortak olarak benimsediği özellikler açı
sından makine bürokrasisi; bütün işlerin en etkili ve verimli biçimde görüle
bilmesi için, belli amaçlara göre bir işbölümünün yapılarak, her parçanın ye
tenekleri en uygun bireye verildiği, örgütte çalışanların davranışlarının örgü
tün amaçlarına uygun olarak önceden belirlenip saptandığı, eylemlerin eşgü- 
dümlenmesine yönelik sıradüzeninin ve kademeleşmiş yetke yapısının kurul
duğu, yetkenin bölünmezliği ya da komuta birliği gibi ilkeler temelinde olu
şan, toplumun amaçlarını gerçekleştirmede en ussal araçtır. Bürokratik örgü
tün özellikleri, insanların ussal karar vermeleri için gerekli ve yeterlidir.555

Örgüt yapıları ile ilgili en tartışmalı konularından biri eylemci birimler- 
destek birimleri diğer bir deyişle, işlevsel-sıradüzensel yetke ayrımıdır.556 Bu 
konuda klasik kuramın yaklaşımı, eylemci birimlerin doğrudan emir verme 
yetkisine sahip, örgütün temel amaçlarını gerçekleştiren birimler, buna karşı
lık, destek birimlerinin eylemci birimlere tavsiye niteliğinde görüş sunan ve 
sadece işlevsel alanla sınırlı yetkeye sahip, karar verme yetkileri olmayan ve 
düzenleme yapamayan ikincil birimler olduğu yönündedir.557 Klasik kuramın 
benimsediği bu yaklaşım büyük ölçüde ordu örgütlenmesindeki uygulamadan 
esinlenmiştir. Orduda, bu birimler arasındaki ayrımlar çok belirgindir. Destek 
birimleri eylemci birimlere uzmanlık bilgisi sunmaktadır. Buna karşılık bu bi
rimler, komuta zinciri içinde yer almadıkları için, işlevsel uzmanlaşmanın 
sağlayacağı yararlardan vazgeçmeden komuta birliği korunmaya devam et
mektedir.558 Klasik kuramın örgüt yapısının en belirleyici özelliklerinden biri
si komuta birliği ilkesidir. Bu ilkeye göre “her ne hususta olursa olsun, bir me
mur tek bir şeften emir almalıdır.”559 Fayol, sıradüzende her üst’ün birkaç ast’ı 
olabileceğini, fakat her ast’ın yalnızca bir üst’ünün bulunmasının zorunlu ol
duğunu, ast-üst ilişkilerinde yetkenin yukarıdan aşağıya, örgütle ilgili bilginin 
ise aşağıdan yukarıya, önceden belirlenmiş kanallarla gitmesi gerektiğini be
lirterek bu ilkenin en saf biçimini ortaya koymuştur.5“  Fayol, komuta birliği
nin bozulmasını, iki başlı bir canavarın oluşmasına benzetmektedir.*’1 Diğer

555 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 135,219; O . Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 49.
556 H. G. Hicks, anılan Örgütün Yönetimi..., s. 28.
557 A. Etzioni, anılan “Authority Structure and...,” s. 45; H. G. Hicks, anılan Örgütün Yöneti

mi..., s. 30.
558 K. Fişek, anılan Yönetim, s. 148.
559 Henry Fayol, Sınai ve Umumi İşlerde İdare  (Çcv. M. Asım Çalıkoğlu) (İstanbul: Hilmi Ki- 

tabevi, 1939), s. 32.
560 Aynı yer.
561 Üstteki kaynak, s. 35.
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klasik kuramcı Taylor, komuta birliği ile ilgili olarak yaşanan sorunu, eylem
ci yapı dışında bırakılmış destek birimlerini, eylemci yapının bir parçası ve 
komuta zincirinin bir halkası haline getirerek çözmektedir. Bu örgüt yapısın
da, “işlevleri tek ve belli olan ast’lar sadece bir üst’e karşı sorumlu olmakta, 
ama, birkaç işi olan ast’lar her işlevden ayrı ayrı sorumlu olan birkaç üst’iin 
buyruk ve komutasına girebilmektedir.”562

Klasik yönetim kuramcılarının hemen hepsi destek işlevlerinden yararla
nılması gerektiğini kabul etmektedir. Bu birimlerin nasıl bir örgüt yapısı için
de hizmet vermesi gerektiği konusunda bir oydaşına içinde olmayan bu ku
ramcılar, destek hizmetlerinin eylemci birimlerden ayrı bir birimde örgütlen
mesinin komuta birliğine zarar vereceği düşüncesini taşımaktadırlar.

Makine bürokrasisinde, kişiselliğin önlenmesi ve nesnelliğin sağlanması 
için her türlü etkinliğin nasıl yapılacağı yazılı kurallar tarafından önceden be
lirlenmiştir. Diğer bir deyişle yazılılık esastır. Bu nedenle ilişkiler ‘kişisel ol
mayan’ bir nitelik taşır. Sıradüzensel yapı içinde yetki alanları yazılı kurallar 
tarafından sınırlanmış, kademelerin birbirleriyle ilişkileri belirlenmiştir. Ör
güt, her birinin başında üst yönetimce yetkilendirilmiş bir eylemci yöneticinin 
bulunduğu küçük birimlere ayrılmıştır. Örgütsel işlevler, rutin, tekrarlanan, 
asgari beceri ve az bir eğitim gerektiren görevler niteliğindedir. Yönetsel sü
reçler ve iş akımı üst düzeyde ussallaşmıştır. Çalışanlar, standartlaşma nede
niyle düşük düzeyde takdir yetkisine sahiptir.56' Örgütte görevler kişiye veril
miş, bir başka deyişle, kişi görevlendirilmiştir. Bürokratik rol, kişiye, işi ile il
gili sorumluluk yüklemekte, bu sorumluluğun yerine getirilmesinde kişinin 
bürokratik kuralların içselleştirmesi beklenmektedir.561

Makine bürokrasisinde işe almada beceri ve teknik yeterlilik belirleyici
dir. Yükselme, örgüt tarafından tanımlanmış genel standartlara göre ve büyük 
ölçüde örgüt içindeki deneyimi ifade eden ‘kıdem’e göre gerçekleşir. İşe alı-

562 K. Fişek, anılan Yönelim, s. 151-152.
563 N. P. M ouzelis. anılan Organisation..., s. 39-50; Richard Hall, “Some Organizational Con

siderations in the Professional - O rganizational R elationship," Adm inistrative Science 
Quarterly (V. 7, 1962), s. 465; Henry M intzbcrg, The Structuring o f  Organizations (Lon
don: Prenticc-Hall, Inc., 1979), s. 315. vd.; G. Benveniste, anılan Professionalizing the Or
ganization..., s. 5 vd.; M. Weber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 192-212.

564 Richard, W. Scott, “ Professionals in Bureaucracies - Areas o f  Conflict," Howard M . Voll
m er - Donald L. Mills (cds.). Professionalization (New Jersey: Prentice-Hall, Inc.,1966), s. 
269.
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nanlarm örgütte bir ömür boyu kalacağı düşünülür; bu nedenle örgütteki iş, 
kişi için 'meslek' niteliğindedir. Makine bürokrasisinin kalıcılık niteliği, örgüt 
ile bireyin ilişkisini belirleyen temel özelliktir. Birey, örgütteki geçmişini, ge
leceğine yönelik yatırım olarak kabul etmekte ve bu nedenle de uzun süreli 
çalışma yönünde bir isteğe sahip olmakta, ayrılırsa ekonomik ve hukuksal 
güvencesini yitireceğini düşünmektedir. Makine bürokrasisinin bu özelliği bir 
taraftan yapı olarak durağanlaşmasına neden olmakta, diğer taraftan çalışan
ların işgücü hareketliliğinin az olmasını sağlamaktadır.565

İçinde profesyonellerin de yer aldığı bürokratik örgütler ‘heteronomous'** 
örgütler olarak da anılmaktadır.567 Makine bürokrasisi içinde profesyoneller, 
genellikle destek birimleri içinde yer almaktadır. Profesyonel bölümler adı da 
verilen bu birimler, makine bürokrasisinde, örgüt yöneticilerine ve ana hizmet 
birimlerine, teknik, yönetim, hukuk ve ekonomi gibi profesyonel işlev alanla
rında destek, danışma hizmeti vermek üzere oluşturulmuştur. Makine bürok
rasisi içindeki profesyonel birimlere, bir bakanlık örgütlenmesi içindeki hu
kuk müşavirliği, bir fabrika işletmesindeki sağlık birimi örnek gösterilebilir. 
Bu birimler, doğrudan sıradüzensel yetkeye bağlı bir konumdadırlar. Makine 
bürokrasisinde sıradüzensel yetkeye sahip yöneticiler, destek birimlerindeki 
profesyonellerin, örgütü ve örgütteki sorunları, sadece kendi uzmanlık alanla
rı ile sınırlı olarak algılayacakları ve örgütün diğer üyelerine göre kendilerini 
üstün görme eğiliminde olacakları yönünde genel bir kanıya sahip olabilmek
tedirler. Profesyonel bölümler, örgülün diğer bölümleri gibi bürokratik olmak 
zorunda değildir. Profesyonel bölümlerin yapı ve işleyişi büyük ölçüde maki
ne bürokrasinin yöneticisi tarafından belirlenir.5“  Bu açıdan değerlendirildi
ğinde ‘heteronomous' örgütlerde, profesyonel yetke ile yönetsel yetke arasın
daki ilişki, yapısal öğelerin dışında büyük ölçüde yöneticilerin sahip olduğu 
özelliklere göre değişmektedir.569

565 A. Tofflcr, anılan Şok..., s. 127.
566 Heteronomous’un sözlük anlamı, “hukuka ya da başkasının egemenliğine tabi olma, özel

likle ahlaki özgürlüğün ya da özbelirlemeniıı olm ayışf’dır. Bu metinde heteronomous, 
‘özerk’ anlamına gelen autonom ous'ün karşıtı olarak ‘bağım lı’ örgüt anlamında kullanıl
maktadır.

567 Richard W. Scott, “Reactions to Supervision in a Heteronomous Professional Organization," 
Administrative Science Quarterly (V. 10, No. 1, 1965), s. 67.

568 R. H. Hall, anılan "Some Organizational...,” s. 476.
569 G. C. Homans, anılan İnsan Grubu, s. 274; G. Benveniste, anılan Professionalization the 

Organization.., s. 4-5. Bu konu Profesyonelleşme - Bürokratikleşme Süreçlerinin Karşılıklı 
İlişkisi başlığında daha ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında refah devleti politikalarıyla birlikte sü
rekli büyüyen ve uzmanlaşan kamusal ve özel örgütlerde uzmanlar ve profes
yoneller giderek artan biçimde işlendirilmiştir. Geleneksel yapıda profesyo
neller makine bürokrasisi içinde, diğer çalışanlarla aynı konumda bulunmak
ta ve onlar gibi yönetsel yetkeye bağlı, eylemci yöneticiler tarafından yönetil
mektedir.570 Bu durumda profesyoneller, bürokratik rollere, standartlara ve de
netime karşı direnç gösterebilmekte, çoğunlukla da bu alanlarda sıradüzensel 
yetke ile çatışma içine girmektedir.571 Profesyonellerin makine bürokrasisi 
içinde yer alması, bu örgütlenme yapısının geleneksel eylemci - destekçi bi
rimler ya da sıradüzensel - işlevsel yetke ayrımlarının yeniden değerlendiril
mesini gerektirmiştir. Bu konuyu profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreç
lerini incelediğimiz bölüme bırakarak diğer bir örgütlenme biçimi olarak pro
fesyonel bürokrasiye geçelim.

2. Profesyonel Bürokrasi

Örgütlenme biçimlerinden İkincisi olan profesyonel bürokrasi, öncelikle 
bürokratik bir örgütlenme yapısıdır. Fakat, bu yapı, makine bürokrasisine gö
re, örgütlenmenin yapısal değişkenleri olan işbölümü, sıradüzen ve yetke açı
sından önemli farklılıklara sahiptir. Bu farklılıkların bir nedeni, bu örgütlen
me biçiminin tarihsel gelişimi içinde sahip olduğu özelliklerdir. Diğer nede
ni, profesyonel bürokrasinin, makine bürokrasisinin toplumsal ve yönetsel ge
lişmeler karşısında giderek işlevselliğini yitirdiği bir noktada bir model ola
rak ortaya çıkmış olmasıdır. Profesyonel bürokrasi, sadece makine bürokrasi
sinin farklılaşmış, dönüşüme uğramış bir biçimi olarak değerlendirilmemeli- 
dir. Çünkü bu örgütlenme biçiminin de kökleri en az makine bürokrasisi ka
dar eskilere uzanmaktadır. Tarihsel gelişimi açısından profesyonel bürokrasi; 
Weber’in bürokrasi kuramından önceki ilk biçimleri açısından ‘bürokrasi ön
cesi,’ bu kuramdan sonra ‘bürokratik’ ya da ‘farklılaşmış bürokrasi’ biçimin
de tanımlanmıştır.572 Aynı şekilde bürokrasiye göre daha gelişmiş bir yapı ol
duğu yönünde bir vurguyla profesyonel bürokrasi, ‘bürokrasi sonrası’ ya da 
bürokrasi-ötesi olarak da adlandırılmıştır.573

570 Jean E. W allace, “Organizational and Professional Com m itm ent in Professional and 
Nonprofessional Organizations,” Administrative Science Quarterly (V. 40, 1995), s. 229.

571 R. W. Scott, anilan “Professionals in . . ."  s. 268-271.
572 Steven P. Feldman, “The Crossroads o f Interpretation: Administration in Professional Or

ganization,” Human Organization (V. 46, No. 2 ,1987), s. 95.
573 G. Benveniste, anilan Professionalizing the Organization..., s. 259.
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a. Profesyonel Bürokrasinin Özü Olarak ‘Birlikte Yönetim M odeli’

Profesyonel bürokrasinin birçok tarihsel kaynağı vardır. Bu kaynaklar
dan özellikle üçü öne çıkmaktadır. İlki, hemen her dönemde, her yönetimde 
yer alan danışma işlevi gören birimler ve ‘birlikte yönetilen örgütler,’5” İkin
cisi, büyük ölçüde endüstri öncesi toplumlarda ve sınırlı da olsa endüstri top- 
lumlarında görülen lonca tipi örgütlenmeler ve son olarak da 20. yy'ın başla
rında bağdaşımcılığın egemen olduğu devlet örgütlenmeleridir.

Profesyonel bürokrasi, iktidarın bölünmesi ve sınırlandırılması anlayışı
na dayanan ‘birlikte yönetim’ (collegiality) ilkesi temelinde bir örgütlenme
dir.515 ‘Birlikte yönetilen yapılar’ ile profesyonel bürokrasinin ortaya çıkışı 
arasında bir ilişki kuran Weber, ‘birlikte yönetim’ kavramını, diğer bazı kav
ramlar ile birlikte ve onlarla olan ilişkisi açısından ele almıştır.576 Bu kavram
lar, meşru egemenlik, statü kümesi kapalılığı, bürokrasi, yasal biçimciliktir. 
‘Birlikte yönetilen örgüt’lerin doğuşu belirli uzmanlık alanlarında ‘birlikte 
yönetilen toplumsal yapılar’ın doğmasının bir sonucudur.5”

‘Birlikte yönetilen örgütler,’ profesyonel bürokrasinin yapı ve işleyişine 
egemen olan ilkelerin özünü oluşturmaktadır.518 Bu nedenle de profesyonel ör
gütlere, ‘birlikte yönetilen örgütler’ (collegial organizations) adı da verilmek
tedir.519 Profesyonel bürokrasilerin özü olan ‘birlikte yönetim’in kökleri, ikti

574 J. R. Greenwood -  R. Lachman, anılan “Change as an Underlying...,” s. 563.
575 Collegiality, “ortaklaşa yönetim” olarak da dilimize çevrilmiştir. Bkz. M. W eber, anılan 

Toplamsal ve Ekonomik..., Fakat ortaklaşalık. aynı zamanda “collectivism” kavramının kar
şılığı olarak da kullanılmaktadır. Birbirinden çok farklı anlamlara gelen bu iki kavramın 'or- 
taklaşalık’ olarak karşılanmasının yaratacağı karışıklığı önlemek için, ifade ettiği anlamdan 
yola çıkarak collegiality kavramına ‘birlikte yönetim ’, collegial organizations kavramına da 
‘birlikte yönetilen örgütler’ karşılığını kullanmayı tercih ettik.

576 W eber çalışmalarında 'collegiality' kavramına açıkça yer vermemiştir. W ebcr’in bu kav
ram hakkındaki. görüşlerinin sistematik olmadığı ve kimi zaman da çelişkili olduğu iddia 
edilmektedir. Weber, ‘birlikte yönetim ' ile profesyonelizm arasında doğrudan bir bağlantı 
da kurmamıştır. Bu ilişkiyi dolaylı olarak ‘uzmanlık’ kavramıyla kurmuştur. Uzmanlık, 'dış
lama' aracını kullanarak uğraşsal kapalılığın oluşmasında ve sürdürülmesinde bir düzenek 
haline gelmiştir. Bir uğraş alanında uzmanlık, tekelleşme, dışlam a, statü küme kapalılığı, 
yetkilendirme, özçıkar gibi kavramlar W eber'in ‘birlikte yönetim ’i açıklarken dolaylı da ol
sa kullandığı kavramlardır. Malcolm W aters, “Collegiality, Bureaucratization and Professi
onalization: A Weberian Analysis,” American Journal o f  Sociolgy (V. 94, No. 5, 1989), s.

■951 - 9 5 1 ,  963.
577 Üstteki kaynak, s. 945.
578 Üstteki kaynak, s. 964.
579 A. Etzioni, anılan "Authority Structure...,” s. 52 ; M. W eber, anılan Toplumsal ve Ekono

m ik .....
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darın özel araçlarla sınırlandırılmasınm ve bu sınırlandırma işlevine sahip 
özel toplumsal ilişkilerin ve kümelerin var olduğu çok eski dönemlere değin 
uzanmaktadır.580 ‘Birliktelik yönetim ilkesi’ ile sınırlandırma, yönetimde bu
lunan kişinin ya da kümenin, iktidarını, çeşitli düzeyde yetkilere sahip, farklı 
kaynaklardan gelen gruplarla paylaşması; kararların doğrudan bir küme için
de oy birliği ya da oy çokluğu ile alınması gibi yöntemlerle olabilmektedir.581 
‘Birlikte yönetim’in ilk örneklerini danışma niteliğindeki kurullarda görmek
teyiz.582 Her birinin özel işlevi bulunan uzmanlardan oluşmuş ‘birlikte yöneti
len’ kurullarda karar, oylama sonucunda alınmaktadır. Uzmanlık bilgisine da
yanarak ussallık temelinde oluşmuş bu kurulların yanında, yaşlılardan ya da 
ayrıcalıklı toplumsal kümelerden oluşan geleneksel 'birlikte yönetilen' kurul
lar da vardır. İster ussal, ister geleneksel olsun, bu tip 'birlikte yönetilen' ku
rullar, ‘uzlaşmacı yönetim’in de tipik örnekleri olarak değerlendirilmekte
dir.583

'Birlikte yönetim'in başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.584

Kuramsal bilgi: Bu yönetim modeli, güçlü bir kuramsal bilgi temeli üze
rine kuruludur. Bu bilgi uzmanlaşmış, karmaşık ve değişken nitelikte olup uy
gulamaları biçimlendiren etik ilkeleri de içermektedir. Bu yönetim modelinde 
üyeler, bilginin sadece tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisidir.

Mesleki kariyer: ‘Birlikte yönetilen örgüt’lerin üyeleri, işi sözleşme yo
luyla geçici olarak edinmiş değillerdir. Mesleki kariyerin, mesleki normların 
ve becerinin içselleştirildiği ilk aşama olarak ‘çıraklık aşaması’ ve diğeri ‘uy
gulayıcı aşaması’ olmak üzere en az iki aşaması bulunmaktadır. Çıraklık aşa
masından uygulayıcı aşamasına geçiş, seçimle, atanmayla ya da isteğe bağlı 
olarak değil, belirli bir düzeyde bilgi ve beceri kazanımı ile olabilmektedir. 
Mesleki kariyerin ikinci özelliği, bürokratik kariyerde de olduğu gibi iş gü
vencesidir. Birlikte yönetilen bir örgütte meslek sahibi kişi, bir göreve atandı
ğında, mesleki normlara ve etik kurallara aykırı davranmadığı sürece o görev
de kalır.

Biçimsel eşitlikçilik: ‘Birlikte yönetilen örgüt’ler, ancak uzmanlık alan
larında belirli bilgi ve beceri düzeyine sahip kişilerin girebildikleri örgütler-

580 M. W aters, anılan "Collcgiality, Bureaucratization . . .” s. 951-952.
581 M. W eber, anılan Toplumsal ve Ekonomik..., s. 394-396.
582 M. W eber, anılan Sosyoloji Yazılan, s. 90.
583 M. W eber, anılan Toplumsal ve Ekonomik..., s. 400-401.
584 M. W aters, anılan "Collcgiality, Bureaucratization...," s. 957-959,964-965.
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dir. Üyelerin hepsi, gereken asgari özelliklere sahip oldukları için örgüt için
de biçimsel olarak eşit konumdadırlar. Üyelerin birbirlerinden farklılaşmaları 
başarım düzeyleri ölçüsünde olacaktır.

Biçimsel özerklik: ‘Birlikte yönetilen örgüt’ler, doğrudan dışsal deneti
me tabi olmayıp özyönetime sahiptirler. Biçimsel özerkliğin üç yönü vardır. 
Bunlar; üyelerin etkinliklerinde özgür olması, kaynakların kullanılmasında 
karar yetkisine sahip olunması, başarım standartlarının biçimsel kurallardan 
çok meslektaşlar arasında yerleşmiş olan etik normlara dayanması ve değer
lendirmenin meslektaşlarca yapılmasıdır. Özerklik sayesinde bu örgütlere bü
rokratik, ticari ya da yasal müdahale önlenmiştir.

Meslektaş değerlendirmesi ve biçimsel olmayan denetim: 'Birlikte yöne
tilen örgütler'de sunulan hizmet ve üretilen iş meslektaşlar tarafından sürekli 
değerlendirmeye tabi tutulur. Bir üniversitede yapılan çalışmaların bilimsel 
niteliği, tıp alanında koyulan teşhisin doğruluğu, hukuk alanında alınan kara
rın hukuka uygunluğu vb. sürekli meslektaşlar tarafından değerlendirilir.

Ortak (collective) karar alma: Komiteler, ortak karar alma yönteminin en 
tipik örnekleridir. Üç çeşit komiteden söz edilebilir. Bunlar, senato gibi bütün 
meslektaşların örgüt içinde eşit olduğu genel nitelikli üst komiteler; fakülte 
kurulları ya da bölüm kurulları gibi örgütün daha küçük birimlerinden gelen 
meslektaşların oluşturduğu özel görevli komiteler; rutin yönetsel işlerle uğra
şan ya da üst komitelere görüş hazırlayan çalışma grupları şeklindeki komite
lerdir.

'Birlikte yönetim'in diğer bir kaynağı, özellikle endüstri öncesi toplumla- 
nn egemen uğraşsal örgütlenmesi olan loncalardır. Birinci bölümde ele aldı
ğımız bu örgütlenme biçimi, uğraşsal ilkelere dayanarak oluşturulmuş karar 
verme birimlerine sahip, yönetiminde ve denetiminde bu ilkelerin egemen ol
duğu bir yapı olma özellikleriyle, 'birlikte yönetim'e kaynak oluşturmuştur. 
'Birlikte yönetim'in tarihsel kaynaklarından bir diğeri daha önce Giriş Bölü- 
mü’nde ele aldığımız ‘bağdaşıma yönetim modeli’dir. Tarihsel olarak bu üç 
kaynağa sahip 'birlikte yönetim', iktidarın altında, iktidara bilgi sunma işlevi 
ile ‘iyi yönetim’i sağlamak için kullanılan bir yöntem olmuştur. Modern Batı 
Devletlerinin yönetim tarihinin, geleneksel ya da uzman 'birlikte yönetilen' 
kurulların gelişimi ile başladığı düşüncesi bu açıdan önemlidir.585

585 Üstteki kaynak, s. 408.
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b. Özgün Bir Yapı Olarak Profesyonel Bürokrasinin Ortaya Çıkışı 
ve Özellikleri

Profesyonel bürokrasi, yukarıda özetlediğimiz tarihsel kaynaklara ve 
özelliklere sahip 'birlikte yönetim' biçiminin bir türüdür. Bu dönemde profes
yonel bürokrasi, modern devletin yönetim aygıtı olan bürokrasiye uyarlanmış 
biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Profesyonel bürokrasinin, saydığımız bu 
tarihsel kaynaklarından farklı olarak, başlı başına, özgün bir örgütlenme mo
deli haline gelmesi ancak 20. yy’dan sonra gerçekleşmiştir. Profesyonel bü
rokrasinin bir örgütlenme biçimi olarak yaygınlaşmasına neden olan gelişme
leri şöyle özetleyebiliriz:

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonucunda ulaşım ve iletişim olanak
larının hızla artması, büyük ölçekli ve karmaşık nitelikte örgütlerin kurulabil
mesini sağlamıştır. Hem işlevleri artan ve karmaşıklaşan hem de hizmet alan
ları genişleyen bu tür örgütlerde, birçok uzmanlık alanından uzman ve profes
yonelin işlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.586 Bu gelişme, örgütler açısın
dan, bütün yönetsel yetkilerin eylemcilerin tekelinde bulunması; destek bi
rimlerinin de yalnızca danışmanlık görevini yerine getirmesi biçimindeki ge
leneksel eylemci-dcstekçi ayrımının ve komuta birliğinin giderek işlevsizleş- 
mesi sonucunu doğurmuştur.587 Örgütlerde yaşanan uzmanlaşma ve profesyo
nelleşme, yerleşik örgüt yapılarında bir değişimi zorunlu kılmıştır.

Örgütlenme açısından bu değişim çok yönlü bir gelişme göstermiştir. 
Bunlardan ilki makine bürokrasisi içinde geleneksel bürokratik ilkelerde kıs
mi düzenlemeler ve bunun örgütlenmeye yansıması; İkincisi, daha önce bü
rokratik biçimde örgütlenen bazı hizmetlerin, yine bu örgütler içinde fakat o 
hizmetin gerektirdiği biçimde yeniden yapılandırılarak sunulması; ve son ola
rak da profesyonel bir hizmetin doğrudan özgün bir yapı olarak profesyonel 
bir örgüt tarafından sunulmasıdır.

Bunların her biri, uzmanlaşma ve profesyonelleşme sürecinin farklı aşa
malarını temsil etmektedir. Son aşamada karşımıza çıkan profesyonel örgüt 
yapısı, işbölümü, sıradüzen ve yetke açısından bürokratik ilkelerin de var ol
duğu, fakat mesleki ilkelerin esas alındığı bir örgütlenme biçimidir. Profesyo
nel hizmetleri yerine getirmek üzere oluşturulan, sadece hizmeti sunan değil, 
aynı zamanda hizmet ile ilgili yöneltileri belirleyen ve kararları alanların da

586 O. Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 42.
587 K. Fişek, anılan Yönelim, s. 148-149.
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profesyonel olduğu profesyonel örgütlere, üniversite ve hastane örnek olarak 
gösterilebilir.588 Örgütlerin profesyonelleşmesinde ve profesyonel örgütlerin 
yaygınlaşmasında, gerek kamusal gerek özel örgütlerde, sağlık, eğitim, eko
nomi, sosyal güvenlik ve iletişim gibi profesyonel hizmet alanlarında, mes
leklerin kurumsal, profesyonellerin de kişisel açıdan önemli bir güç elde et
meleri rol oynamıştır.

Daha önce değindiğimiz gibi profesyonel örgütler, bürokratik bir yapıya 
sahiptir. Fakat profesyonel bürokrasi, makine bürokrasisinden, örgütlenmenin 
temel değişkenlerinin nitelikleri açısından farklılaşmaktadır. Bu farklılıkları 
şöyle özetleyebiliriz:

Profesyonel bürokraside, gerek ana hizmet alanının gerek alt hizmet 
alanlarının tanımlanmış olması nedeniyle işlevsel bölümleme daha belirgin
dir. Bu açıdan örgüt içinde işlevsel ve yönetsel bölümler arasında çatışma ya
şanması olasılığı azdır.

Belirli bir uzmanlık işlevini yerine getirmek üzere oluşturulan profesyo
nel bürokraside, rutin görevleri yapan kişiler yerine sorun çözücü profesyo
nellerden yararlanılmaktadır.589 Bu açıdan, profesyonel bürokrasi “önceden 
belirlenmiş ya da tahmin edilebilir, standartlaşmış” davranış kalıbına sahip 
makine bürokrasisinden farklılaşır.590 Makine bürokrasisindeki eylemci-destekçi 
birimler ayrışmasında eylemci birimlerin üstünlüğü anlayışı ve komuta birli
ği ilkesi, profesyonel bürokrasinin doğasına uymamaktadır. Bu nedenle pro
fesyonel örgütlerde, ‘birlikte yönetilen örgüt’lerin meslektaş denetimine da
yanan, eşitlikçi nitelikteki işlevsel yetkesi yanında, bürokratik örgütlerin ya- 
sal-ussal nitelikteki sıradüzensel yetkesinin de bulunduğu ikili bir yetke yapı
sı vardır. Yasal-ussal yetke, çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, yönet
sel süreçleri ve görevlerle ilgili sorumluluk ve hakları tanımlayan kurallara 
dayanır. Mesleki örgütlenme ve karar alma süreçlerini belirleyen işlevsel yet
ke ise belirli bir teknik ve uzmanlık içeren meslek bilgisine dayanır.591 Sıradü- 
zende aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça, bilgi ve beceri düzeyi yanında de
neyimin artması profesyonellerin işlevsel yetkesinin de güçlenmesi anlamına 
gelmektedir.

588 R. H. Hail, anılan “Some Organizational...,” s. 462-463. Bu örgütlere 'autonomous' örgüt
ler adı da verilmektedir.

589 G. Benveniste, anılan Professionalization the Organization..., s. 3.
590 H. Miııtzberg, anılan The Structuring..., s. 349.
591 S. P. Feldman, anılan “The Crossroads o f Interpretation...,” s. 95.
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Makine bürokrasisi, standartların örgüt içinde kural ve düzenlemelerle 
belirlendiği, etkinliklerde belirleyiciliğin büyük ölçüde karar verme konu
mundaki yöneticilerde olduğu bir örgüt yapısıdır. Buna karşılık profesyonel 
bürokrasi, özerk bir örgütlenme biçimidir. Bu nedenle profesyonel örgütler, 
örgütün amaçlarının ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek yol, yöntem ve 
araçların belirlenmesi, mesleki eylemlere yönelik başarım standartlarının 
oluşturulması ve eylemlerin bu başarım standartlarına göre denetlenmesi için 
yetkilerin büyük ölçüde profesyonellerde olduğu örgütlerdir. Profesyonel bü
rokraside standartlar, örgüt yapısının dışında, ancak örgütteki profesyonelle
rin de üyesi olduğu özerk birliklerce oluşturulur.” 2

Profesyonel bürokraside profesyoneller, sadece işin içeriğinin belirlen
mesine ve uygulamasına yönelik denetime sahip olmayıp, aynı zamanda mes
lektaşların yükselmeleri, hak ve yükümlülükleri gibi yönetsel kararlarda da 
‘birlikte yönetim’e sahiptir. Bu konularda karar yetkisi, profesyonellerden 
oluşan kurul ya da komite benzeri temsili nitelikteki mesleki organlardadır.5”

Profesyonel bürokraside işlevsel-yönetsel yetke arasındaki ilişkide çatış
ma alanlarından biri de 'profesyonel etkinliğin içeriğini kimin belirleyeceği' 
konusudur. Profesyonel bürokrasinin makine bürokrasisinden farklılaştığı en 
temel noktalardan biri örgüt içindeki etkinliklerin içeriklerinin profesyoneller 
tarafından belirlenmesidir. Örneğin, hekim hastasına uygulayacağı tedaviyi, 
profesör ders izlencesini kendisi belirler. Yöneticilerin bu noktadaki müdaha
leleri sınırlı olmakla birlikte, kimi zaman profesyonel yetkeyi sınırlayıcı dü
zeye ulaşabilmektedir. Bir hekimin kullandığı tedavi yönteminin pahalı olma
sı nedeniyle daha ucuz bir tedaviyi benimsemesi için ya da az sayıda öğrenci 
kabul eden profesörün, üniversitenin mali durumu düşünülerek bundan vaz
geçmesi için yapılan baskılar, yönetsel yetkenin profesyonel yetke alanına ge
tirdiği ciddi sınırlamalara örnek olarak gösterilebilir. Profesyonel özerklik ko
nusunda profesyonel yetkenin sınırının belirlenmesi önemlidir. Profesyonel 
yetkenin, sadece meslek ile ilgili olarak belirlenmiş dar bir alanla mı sınırlı 
olacağı, yoksa bütün konuları mı kapsayacağı tartışma konusu olmaktadır. Bir 
profesörün yetke alanının, bilgi üretme ve yayma yöntemleri, ders izlencesini 
belirleme gibi sadece eğitim ve öğretim ile ilgili mesleki etkinliklerden mi 
oluştuğu, yoksa üniversitenin genel eğitim politikasını ya da genel olarak üni

592 G. A. Miller, anılan "Profcssionals in Bureaucracy...” s. 760; H. M intzbcrg, anılan The 
Sırucıuriııg.., s. 350 - 351.

593 A. Elzioni, anılan Modern Örgütler, s. 94.
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versite sisteminin siyasal, ekonomik ve toplumsal konumunu belirlemeye yö
nelik bütün etkinlikleri de mi kapsadığı, bir başka deyişle hangi konuların yö
netsel, hangilerinin profesyonel yetke alanı içinde değerlendirileceği bu tartış
ma konularına örnek olarak gösterilebilir. Profesyonel-yönetsel yetke çatış
masının en yoğun görüldüğü alan, profesyonel hizmet ile ilgili kaynakların 
yönetilmesi konusudur. Örneğin bir üniversitenin sahip olduğu parasal kay
nakların, kantin vb. gibi ticari işletmelerin, gayri menkuller ve yatırım politi
kaları ile ilgili yönetsel kararların, bir profesyonel hizmet alanı olan üniversi
tede kimin yetkisinde olacağı tartışmalı bir konudur.

Makine bürokrasisinin aksine, profesyonel bürokrasilerde profesyoneller 
ile hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkiler daha gelişmiş ve belirgindir. 
Profesyonel hizmetlerin çoğu, doğrudan hizmetin alıcılarına sunulmaktadır. 
Bu yakın ilişki yanında, ilişkiyi belirleyen profesyonel etik kurallarının varlı
ğının zorunlu olması ve bu kuralların uygulanmasının sürekli meslektaş dene
timine tabi olması gibi özellikleri nedeniyle profesyonel bürokrasinin, maki
ne bürokrasisine göre hizmetten yararlananların istemlerine ve tercihlerine 
daha duyarlı bir örgüt yapısı olduğu söylenebilir.

Profesyonel bürokraside üç tür etkinlikten söz edebiliriz.5”  Bunlar; pro
fesyonellerin yürüttüğü profesyonel hizmet ile ilgili etkinlikler; profesyonel
lerin denetimindeki yarı-meslek sahiplerinin ve meslekten olmayanların yü
rüttüğü profesyonel hizmet alanı ile ilgili etkinlikler; meslekten olmayan per
sonelin yürüttüğü hizmet alanı ile ilgili olmayan, rutin, yardımcı etkinlikler
dir. Bu etkinlik biçimlerinden, görece en bürokratik özelliğe sahip olan, pro
fesyonel olmayan personelin yürüttüğü yardımcı etkinliklerdir. Hastane ya da 
okul güvenliği buna örnek gösterilebilir. Profesyonel örgütlerde rutin nitelik
teki yardımcı görevleri yerine getiren yönetici, memur ve işçi gibi personel, 
örgütte ikincil konumdadır.

Profesyonel örgütler, hem yatay hem dikey düzlemde yüksek oranda 
özeksizleştirilmiş yapılardır. Güç, örgüt içinde sadece en üstte toplanmamak- 
ta, bütün örgüte yayılmaktadır. Gücün ve karar alma yetkisinin bütün örgüte 
yayılması, kararların birlikte alınması gibi özelliklerinden dolayı profesyonel 
bürokrasinin karar verme yapısına ‘koalisyon karar modeli’ de denilmektedir. 
Bu nedenle de profesyonel bürokrasi, demokratik ilkelerin ve uygulamaların 
yerleşmiş olduğu bir örgütlenme biçimi olarak değerlendirilmiştir. Fakat ör

594 Üstteki kaynak, s. 99.
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güt içi demokrasinin ve özerkliğin sadece profesyonellere yönelik olması, 
profesyonel bürokrasinin ‘profesyoneller oligarşisi’ biçiminde adlandırılma
sına neden olmuştur.595

Profesyonel bürokrasilerde birçok yönetsel işlev de profesyonellerce ye
rine getirilmektedir. Üniversite profesörlerinin rektörlük ya da dekanlık gibi 
yönetsel karar düzenekleri içinde yer alması buna örnek olarak gösterilebilir. 
Profesyonel bürokrasi, gerek bu yönetim birimlerinin yöneticilerinin de pro
fesyonellerce seçilmesi, gerek kurul, komite vb. gibi yönetsel birimlerin ço
ğunlukla seçimle iş başına gelen kişilerden oluşması nedeniyle demokratik ni
telikte olduğu ileri sürülmüştür.596

Profesyonel bürokrasinin, örgütsel demokrasi açısından makine bürokra
sisine göre ileri bir aşamada olduğu belirtilmektedir. Bu düşünceye dayanak 
olarak, yukarıda saydığımız özerklik ve özyönetim özelliklerinin yanı sıra; işe 
alma, yükselme konularında mesleki ilkelerin esas alınması nedeniyle, kadın
ların ya da alt kimliklerin yönetime katılmaları şansının, makine bürokrasisi
ne göre çok daha yüksek olması gösterilmektedir.597 Profesyonel bürokraside 
demokratik yönetim açısından önemli özellikler, biçimsel eşitlik, birlikte ka
rar verme, karşılıklı işbirliği, uzlaşma, anlayış, özyönetim ve özdenetim ola
rak sayılabilir. Bu özelliklerin profesyonel bürokrasiye egemen olması, ‘pro- 
fesyonalizm’in bir sonucudur.598 Makine bürokrasinin, demokratik olmaması 
nedeniyle yerini profesyonel bürokrasiye bırakacağı, “21. yy örgütlerinin ge
leneksel bürokratik yapıdan farklı olarak daha katılımcı, esnek ve uyumcu ya
pıda profesyonel örgütler olacağı” iddia edilmektedir.599

Profesyonel bürokrasinin makine bürokrasisinden farklılaştığı diğer bir 
konu, eğitime verilen önemdir. Makine bürokrasisinde eğitim daha çok, işe al
mada belirleyicidir. Kişi, bir göreve atandığı için, o görevin gerektirdiği bilgi 
ve beceriye sahip olması yeterlidir. Görevin gerektirdiği asgari düzeyde bilgi 
sahibi olan kişi işe alındıktan sonra hizmet içi eğitim ile yetiştirilir. Süre ola

595 H. Mintzberg, anılan The Structuring..., s. 357-358; G. Benvenisle, anılan Professionaliza
tion the Organization..., s. 261-262.

596 H. M intzberg, anılan The Structuring..., s. 359-360.
597 Üstteki kaynak, s. 371.
598 G. Bcnveniste, anılan Professionalization the Organization..., s. 258-260. Profesyonel bü

rokrasi, bu özelliklerinden dolayı governance modeli olarak da adlandırılmıştır. Bu model 
için bkz. G. Benveniste, The Twenty-First Century Organization: Analyzing Current 
Trends-Imagining The Future (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994), s. 110 vd.

599 G. Benveniste, anılan The Twenty-First Century..., s. 55.
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rak da daha kısa olan hizmet içi eğitim, örgütsel değerlerin bireye kazandırıl
ması, diğer bir deyişle bir kurum kimliği ya da örgütsel kimlik oluşturma 
amacını taşısa da bu konuda profesyonel bürokrasideki kadar belirleyici ola
mamaktadır. Profesyonel bürokraside eğitim, mesleki bilgi ve beceri için 
önemli olduğu gibi, mesleki toplumsallaşma ve kunım kimliği açısından da 
önemlidir. Eğitim ve içselleştirme politikaları, profesyonellerin, profesyonel 
bürokrasi içinde, eylemlerini profesyonel ideoloji temelinde gerçekleştirmele
ri için bir özdenetim sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenle eğitim, ma
kine bürokrasisinde çalışan bir kişiden farklı olarak profesyonel için, bütün 
meslek hayatı boyunca süreklilik göstermektedir. Makine bürokrasisinde ça
lışan için eğitim olanakları da sınırlıdır. Bu sınırlılık hem eğitim alacağı ko
nular, hem de yönetimin eğitime bakışı ile ilgilidir. Genellikle kişinin ancak 
kendi çalıştığı birim ile ilgili düzenlenen bir programa katılmasına izin veri
lir. Buna karşılık, profesyonel bürokraside, profesyonelin, profesyonel hizme
ti ilgilendiren bütün konularda, sürekli eğitilmesi esastır. Çünkü profesyonel 
hizmet, sürekli değişen, yenilenen bir içeriğe sahiptir.

Profesyonel bürokrasi ile makine bürokrasisi, örgütte çalışanların güdü
lenme kaynakları açısından da farklılaşmaktadır. Makine bürokrasisi, yüksel
me, ücret ve iş güvenliği gibi daha çok ekonomik ödüllendirmeye yönelik ör
gütsel güdüleyici öğelere dayanmakta, bu nedenle de daha yüzeysel bir güdü- 
lenmeye yol açmaktadır. Buna karşılık profesyonel bürokraside, profesyonel 
güdüleyici öğeler; mesleki yayınları izleyebilmek ve buna katkıda bulunabil
mek, mesleki toplantılara gidebilmek ve mesleki araştırmalar için fon bulabil
mek, mesleki yeterlilik temelinde yükselmek, profesyonel bilgi ve becerileri
ni geliştirme olanağı bulabilmek gibi, hem işin kendisi hem de işin örgütlen
mesi ve işleyişi ile ilgilidir.“0 Saydığımız bu profesyonel güdüleyici öğeler, 
profesyonellerin hizmet alanının içeriğinin belirlenmesi ile ilgili kararlara ka
tılımı ve yetke paylaşımı gibi örgütsel; kişinin sahip olduğu eğitim düzeyine 
ve mesleki toplumsallaşmadaki başarısına koşut olarak sağladığı olanaklar 
nedeniyle ekonomik; ‘kendini gerçekleştirme’yi sağlaması açısından da psi
kolojik güdülenmeyi yaratır, ve bu nedenle de ‘gerçek güdülenme’ biçiminde 
değerlendirilir.“ 1 Örgütlenme yapıları ile yabancılaşma düzeyi arasındaki iliş
kiyi inceleyen bir çalışmada, sadcce iş güvenliği gibi daha çok ekonomik gü- 
düleyicilere sahip makine bürokrasisinde yabacılaşma düzeyi yüksek, buna

600 G. A. Miller, anılan “Professionals in Bureaucracy...” s. 761.
601 G. Benvcnistc, anılan Professionalization the Organization..., s. 261.
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karşılık ‘gerçek güdülenmeye’ sahip profesyonel bürokraside düşük çıkmış
tır. Bu çalışmada yabancılaşma düzeyi, örgütsel denetim, özyönetim, birlikte 
karar alma ve işbirliği gibi etmenler açısından incelenmiştir.002

Profesyonel bürokraside, simgesel öğelere ve ‘güven’c vurgu, makine 
bürokrasisinden daha fazladır. Bir profesyonelin mesleki yaşamında atanma, 
yükselme, maddi ve manevi olarak ödüllendirilme aşamalarında, mesleğin ta
rihsel gelişimi süresinde edinmiş olduğu mesleki unvanlar, mesleğe özgü giy
siler ve törenler gibi simgesel öğeler öne çıkmaktadır. Bir akademisyenin 
‘profesörlük’ unvanını alması, bu unvanın verilmesi sırasında yapılan tören 
ve bu törende giyilen ‘cübbe’ler, simgesel öğelere örnek gösterilebilir. Profes
yonel bürokraside ‘güven’ çok önemlidir. Profesyonel bürokraside, aileye öy
künerek oluşturulan mesleklerde var olan ‘güvene dayalı ilişkiler’ esastır. Bu
na karşılık makine bürokrasisinde öncelikli amaç kurallara ve düzenlemelere 
uygun olmaktır. Bu nedenle kişinin sorumluluğu, kural ve düzenlemelere uy
gunluk açısından değerlendirilecektir. Makine bürokrasisinde kişi hata yaptı
ğında, örgüt çalışanları tarafından kınanabilir, sonuçta da üst’ü tarafından ce
zalandırılabilir. Fakat bu cezalandırma büyük ölçüde bürokrasi içindeki işi ile 
ilgili olup, çalıştığı örgüt ile sınırlı kalacaktır. Buna karşılık profesyonel bü
rokraside profesyonel, hata yapmamak konusunda daha tedbirli davranacak
tır. Çünkü, yapılacak hataların çalıştığı örgütün dışında ayrıca meslektaşları 
ve meslek ilkelerinin uygulanmasını denetleyen meslek birliği tarafından da 
değerlendirileceğini bilir. Meslek ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan kişi, 
sadece çalıştığı örgütteki varlığını değil, bütün meslek yaşamını etkileyen bir 
sonuçla karşı karşıya kalabilecektir Profesyonel bürokrasi, bu özdenetimin ve 
‘güven’in sağlanması için, mesleki etik kuralları konusunda duyarlıdır. Bu 
duyarlılık, mesleki eylemlerin meslek ilkelerine uygunluğunu sağlayacak etik 
kuralların oluşturulması ve kurallara uygunluğun denetimi ile sağlanmakta
dır.“3 Makine bürokrasisinde kişi rüşvet ya da yolsuzluk dışında, kötü uygu
lamaları nedeniyle çok nadiren cezalandırılır. Buna karşılık profesyonel bü
rokraside profesyonel ilkelere uymayan bir tutum ya da davranışın meslekten 
men cezasına dek uzanan bir disiplin kovuşturmasıyla karşılaşması olasılığı 
çok daha yüksektir.

602 G. A. Miller, anılan “Professionals in Bureaucracy...” s. 762.
603 G. Benveniste, anılan Professionalization the Organization..., s. 263-265.
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Profesyonel örgütlerde üç yönetici tipinin varlığından söz edebiliriz. 
Bunlar; yönetici- profesyonel (administrator-professional), uzmanlaşmış yö
netici, profesyonel yöneticidir. (professional administrator) Yönetici - profes
yonel, mesleğin içinden gelen, yönetsel sıradüzen içinde yönetsel görevleri 
üstlenerek yönetici olan kişidir. Üniversite rektörlerinin neredeyse tamamının 
profesör olması ya da bir hekimin kendi hizmet alanı ile ilgili bir kamu kuru
luşunda ya da özel kuruluşta yönetici olması buna iyi bir örnektir. “Uzman
laşmış yöneticilik,” yöneticilik mesleğinin gelişmesiyle yaygınlaşmaya başla
yan, belli bir alanda kısa süreli özel eğitim programlarına katılan ve başarılı 
olan kişilerin uğraşıdır.“” Uzmanlaşmış yöneticilik bir tür profesyonel yöneti
cilik olsa da ondan birtakım farklılıklar içermektedir. Profesyonel yöneticilik, 
profesyonel davranış öncüllerini bütünüyle gerektirirken, sözünü ettiğimiz uz
manlaşmış yöneticilik, bu öncüllere kısmi olarak sahiptir. Özellikle 20. yy’ın 
son çeyreğinde bazı gereksinmelerin sonucunda, profesyonel hizmet alanla
rında özel programlarla edinilen bir uğraş olarak karşımıza çıkan uzmanlaş
mış yöneticiliğe en iyi örnekler okul ve hastane yöneticiliğidir.605 Bu yeni yö
neticilik, meslek alanı ile ilgili bilgilerin de verildiği özel bir yöneticilik for
masyonuna yönelik eğitim alan kişilerin doğrudan bu meslek alanında yöne
tici olmasıyla oluşmaktadır. Örneğin bir uzmanlaşmış yönetici olan hastane 
yöneticisi, bu hizmet alanında yönetsel, kimi zaman da profesyonel konular
da bütün kararlarını verecek kişidir. Bu açılardan değerlendirildiğinde, hasta
ne içinde meslekten gelen başhekim ile uzmanlaşmış hastane yöneticisinin, 
hizmet alanının politikalarının belirlenmesinde farklı anlayışlara sahip olduk
ları görülmektedir.

604 A. Etzioni, anılan M odern Örgütler, s. 96.
605 Dünyada vc son yıllarda ülkemizde, UnivcrsiCelerde açılan Hastane Yöneticiliği ya da Okul 

Yöneticiliği özel eğitim programlarından mezun olan kişilerin uzmanlaşmış hastane ya da 
okul yöneticisi olarak çalışmakta olduğunu görmekteyiz. Bu yöndeki eğitimin, daha çok 
mesleğin alt dallarındaki kişilerin -  hem şire, sağlık teknisyeni, laborant, kütüphanecilik, 
eğitim  uzmanı, okutman vb.- tamamlayıcı programları bitirmesi yoluyla yapıldığını söyle
yebiliriz. Örneğin, Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar M erkezi’nin özel bir hasta
ne ile ortaklaşa düzenlediği ‘Stratejik Hastane Yönetimi Eğitim Programı’nın İşletme Ko
ordinatörü bu programın gerekçesini “hastane yönetimi artık bir bilim haline gelmiştir. Özel 
hastane sektöründe nitelikli yönetici sayısı oldukça azdır. Biz, Amerikan tarzı bir yönetim 
anlayışını benimsiyoruz” biçiminde açıklamaktadır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu profesyo
nel hastane yöneticisi sayısının 6000 olmasına karşın sadece 20 kadar profesyonel yönetici
nin var olduğunu belirten Program Koordinatörü, “ ...kamu hastanelerinin tümü hastane yö
neticiliği ile ilgisi olmayan başhekimler tarafından yönetiliyor. Özel sektörde de doktorların 
ağırlığı hissediliyor” biçiminde profesyonel bir hizmet alanının diğer bir profesyonel hizmet 
alanı üyelerince yönetilmesini eleştirmektedir. M illiyet Gazetesi (14 Kasım 1999), s. 5.
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Diğer yönetici tipi, yöneticilik alanında mesleki eğitim almış, diğer bir 
deyişle mesleği yöneticilik olan kişiyi ifade eden ‘profesyonel yönetici’dir. 
Yöııetici-profesyonelin, profesyonel yöneticiden ayrıldığı noktalar bulunmak
tadır. Belirli bir görev alanı için yetişmiş olan meslek sahibi, o alan ile ilgili 
bir örgüte girmeden önce örgütsel yapı ve işleyiş hakkında genel bir bilgiye 
sahiptir. Bu bilgi sayesinde hem içinde bulunduğu örgütteki çalışanlar, hem 
de aynı meslekten diğer örgütlerdeki çalışanlar ile çok daha kolay iletişim ku
rabilmektedir.“6 Yönetici-profesyonel, profesyonel yöneticiye göre mesleki 
ilkelere daha bağlıdır. Bir profesyonel hizmet alanının etkililik ya da verimli
lik açısından değerlendirilmesi sırasında, yöııetici-profesyonelin mesleki ilke
lere, profesyonel yöneticinin ise yönetsel ilkelere göre değerlendirme yapma
sı beklenir. Örneğin profesyonel bir hastane ya da okul yöneticisi, mesleki 
toplumsallaşma sürecini o meslek alanında yaşamadığı için ‘iyi bir yönetim’i 
farklı ilkeler temelinde tanımlayacaktır. Profesyonel örgütlerde profesyonel
ler, mesleki bilgi, etik, ortak yarar gibi, mesleki toplumsallaşma süreci içinde 
kendisine kazandırılan ilkelere göre hizmeti sunmak ile yükümlüdür. Buna 
karşılık profesyonel olmayan bir özel örgütte yöneticiler, ekonomik çıkar el
de etme noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu ilkelerin birbirleri ile olan ilişkile
rinde denge çok'önemlidir. Özel işletmelerde profesyonel ilkelerin ağır bas
ması, ekonomik çıkar ve verimlilik açısından, aynı biçimde profesyonel ör
gütlerde yönetsel ilkelerin ağır basması profesyonel amaçlar açısından bir so
run oluşturabilmektedir. Örneğin, üniversitelerde yönetsel ilkelerin ağır bas
ması, giderek akademisyenlik mesleğinin niteliğine ve özellikle de özerkliği
ne zarar vermektedir.

Profesyonellerin yönetici konuma gelmeleri durumunda, mesleki eğilim
ler ile yöneticilik eğilimlerinin çatışma içine girmesi olasıdır. Bu konuda Ho- 
mans’ın kitabındaki örnek olay bu çatışmayı ve çatışmanın sonuçlarını gös
termesi bakımından ilginçtir.“17 Bu örnek olay, sahibi oldukları elektrik araç
ları üreten bir şirkette aynı zamanda yönetici olan mühendisler ile şirkette yer 
alan model küıne mühendisler arasında yaşanan bir olaya dayanmaktadır. Bu 
şirkette, şirketin sahibi mühendisler daha çok yöneticilik eğilimine, buna kar
şılık model küme mühendisler yüksek oranda mesleki eğilime sahiptir. Her iki 
kümenin da aynı meslekten olmakla birlikte farklı yönelimler içinde olduğu 
görülmektedir. Model küme mühendisler, şirket içinde mesleki eğilimleri öne

606 A. Etzioni, anılan Modern Örgütler, s. 96.
607 G. C. Hoınans, anılan İnsan Grubu, s. 270-293.
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çıkaran etkinlikleriyle yönetim üzerinde bir baskı oluşturmuşlardır. Başlan
gıçta, yönetici-profesyoneller, meslektaş olmalarından dolayı bu tür istemlere 
olumlu yaklaşmışlardır. Fakat, model küme mühendislerin etkinlikleri, satış, 
pazarlama gibi işletmecilik faaliyetlerinin geri plana düşmesine neden olmuş
tur. Bu da, yöneticilik eğilimi yüksek olan yönetici mühendisler ile mesleki 
eğilimleri yüksek olan model küme mühendisler arasında bir çatışmaya yol 
açmış, sonuçta, yönetsel yetke mesleki yetkeye üstün gelmiş, profesyoneller, 
yönetici-profesyonellerin kararlarına uymak zorunluluğu ile karşılaşmıştır. 
Bu örnek olaydan yola çıkarak neredeyse tamamı profesyonellerden oluşan 
bir örgütte bile mesleki eğilimlerin egemen olamayabileceği, dolayısıyla da 
profesyonel örgüt tanımında sadece örgütte çalışanların ya da karar alma yet
kisine sahip olanların profesyonel olması gibi tek bir değişkenin yeterli bir öl
çüt olmayacağı sonucunu çıkarabiliriz.

Profesyonel örgütlerin, yönetici-profesyonel, uzmanlaşmış yönetici ya 
da profesyonel yönetici yanında, meslekten olmayan, meslek alanı ya da yö
neticilik ile ilgili eğitim almamış, bütünüyle yönetsel kararlara göre görevlen
dirilmiş yöneticiler tarafından da yönetilmesi söz konusu olabilir. Bu tip yö
neticinin varlığı, bir profesyonel hizmetin yürütülmesi açısından olumsuz so
nuçlar doğurmaktadır.608

Profesyonel hizmetlerin niteliği büyük ölçüde yöneticinin niteliği ile be
lirlenmektedir. Yöneticinin bir örgütteki etkisini henüz örgütün amaçlarının 
belirlendiği ilk aşamada görebiliriz. Yönetici, örgütün profesyonel amacını, 
bu temel amaç yanında yan amaçlarını, bu amaçlara ulaşılması için kullanıla
cak araç ya da araçları, hizmet sunma yöntemini büyük ölçüde belirleyen ki
şidir.

Her örgütün bir varlık nedeni, diğer bir deyişle temel bir amacı vardır. 
Her örgütün olduğu gibi profesyonel örgütlerin de asıl amaçları yanında yan 
amaçları ya da asıl amacı yerine getirmek için kullandığı araçlar vardır. Yine 
her örgüt için olduğu gibi profesyonel örgüt için de bu yan amaçların ya da 
kullanılan araçların asıl amaç haline dönüşmesi tehlikesi daima söz konusu
dur. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz.

Hapishaneler, akıl hastaneleri, kimsesiz çocukların gelişmesine yönelik 
eğitim ve barınma birimleri profesyonel örgütlerdir. Hapishaneler suçluların 
topluma yeniden kazandırılması; akıl hastaneleri, akıl hastalarının tedavi edi

608 A. Etzioni, anılan Modern Örgütler, s. 97.

148



lip topluma kazandırılması; çocuk yetiştirme kurumlan da yardıma gereksin
me duyan çocukların yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla kurul
muş birimlerdir. Fakat bu üç birim aynı zamanda, hizmet sunduğu kümenin 
topluma zarar vermesini önlemek gibi bir yan amaca da sahiptir. Bu yan 
amaç, asıl amaca ulaşmak için önemli bir araçtır. Ortada ilk bakışta profesyo
nel ilkelerle çelişmeyen iki farklı amaç görünmektedir. Oysa bu amaçlardan 
ilki, hapishane, hastane ya da yetiştirme kurumunun gerçek, profesyonel ama
cıdır. İlkine göre profesyonel açıdan değerlendirildiğinde çok daha geri dü
zeyde kalan yan amaç, gerçekleştirilmesi daha kolay nitelikte olduğu için her 
an asıl amaç haline gelebilecek bir özelliğe sahiptir. Bu noktada birbiri ile bir
çok açıdan çelişebilen amaç ile yan amaç ya da amaç ile araç arasında yapıla
cak tercih, bu birimlerin profesyonel niteliğini de belirleyecektir. Bu birimler, 
saydığımız alt amaçlan ya da kullanılan araçları asıl amaç haline getiren bir 
anlayışla yönetilirlerse, profesyonel nitelikte bir örgüt olmaktan uzaklaşacak
lardır. Örneğin bu birimlerin asıl amaçlarına değil de, sadece bu kümelerin 
topluma zarar vermelerini önleme amacıyla tecrit edilmelerine yönelik ‘ön
lem alma’ya yönelmeleri durumunda, bu birimlerde çalışan profesyonellerin, 
profesyonel değerleri benimsemesi ya da benimsememesi anlamını yitirecek
tir. Profesyonel hizmet sunan bir birimin görev alanı ve görevin niteliği sade
ce birimin kuruluşunu düzenleyen yasal metinlerle değil, bizzat birim çalışan
ları ve yöneticileri tarafından belirlenmektedir. Örgütlerde amaç-araç ilişkisi 
konusundaki tartışma, sadece araçların amaç halini alması durumunda değil, 
yukarıda da görüldüğü gibi bizzat asıl amacın belirlenmesi aşamasında başla
maktadır.

3. Adlıokrasi

'Bunun için', 'buna özgü' anlamlarına gelen ad lıoc kavramından türeyen 
adhokrasi, özel görevlere yönelik, 'görevleri bittiğinde satılabilen, yok edile
bilen yan bağımlı,’ geçici nitelikteki bir örgütlenme yapısıdır.“9 Adhokrasi, 
yeni bir örgütlenme yapısı olmayıp İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çık
mış ve özellikle 1960'lardan sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Adhokratik örgütler, geleneksel bürokratik örgütlenme ile çözülemeyen so
runlara yönelik olarak ve özellikle de kriz yönetiminde çok kullanılan bir ör
güt yapısı olmuştur.

609 A. Toffler, anılan Şok..., s. 119. Bu örgütler, ‘kullan-at’ örgütler olarak da adlandırılmakta
dır.
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Teknolojinin ilerlemesi, uzmanlık alanlarının hızla artması, toplumsal 
ilişkilerin hızla değişmesi, örgütsel yapılanmaya ve ilişkilere de etkide bulun
muş; süreklilik kazanan değişimlere uyum gösterebilen farklı disiplinlerden 
uzmanların birlikte var olduğu yapılara yönelik arayış sonucunda, adhokratik 
örgütler yeniden çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Adhokratik örgütlerin temel 
özellikleri, hızlı değişime uyum sağlayabilen, “bilgi bolluğu içindeki, geçici 
hücrelerle dolu kişilerin oluşturduğu” yapılar olmalarıdır.610 Adhokratik örgüt
ler, ‘esnek örgütlenme anlayışı’na dayanan ve yeni örgütlenme modelleri ola
rak da tanımlanan 'organik örgütler,1 ‘proje örgüt yapısı,’ 'proje tipi örgütler’ 
ya da ‘matrix örgütler’ olarak da anılmaktadır.611 Adhokratik örgütler, özellik
le değişimin hızlı biçimde yaşandığı uzay ve havacılık, bilgisayar, tıp, elekt
ronik, yönetim danışmanlığı, araştırma-geliştirme, reklamcılık, film endüstri
si, petro-kimya gibi alanlarda yaygın biçimde kullanılmaya başlamıştır.612

Toffler, üst düzeyde bürokratlaşmış bir geleceğin bizi beklediği konu
sundaki endişesini belirtmekte ve bu makineyi parçalamak üzere hemen işe 
koyulmak gerekliliğini ifade etmektedir. Bürokrasinin zaferinin değil, aksine 
çöküşünün yaşanmakta olduğunu, bürokrasinin yerine ‘adhokrasinin’ yerleşe
ceğini iddia etmektedir. Toffler, makine bürokrasisini kastederek 'değişmez, 
kişiliği ezen hücre içinde kapana kısılmaktansa, insanoğlunun özgürlüğü se
çerek, yeni örgütlerin dünyasında bir süre yabancılık çekmeyi yeğleyeceği' 
varsayımıyla, adhokrasinin, bireyin özgürleşmesini sembolize eden bir örgüt 
yapısı olduğunu belirtmektedir.615 Özellikle giderek artan rekabetçi piyasada 
sınırlı personele ve mali kaynağa sahip bürokratik örgütlerin yöneticilerinin, 
değişen koşullara kolay uyum sağlayabilen adhokratik yapıyı tercih etmeleri, 
varlıklarını sürdürmeleri için bir zorunluluktur.614

Adhokratik örgütler genellikle büyük ölçekli bürokratik örgütlerden ge
len uzmanlar ve profesyonel bürokrasilerden gelen profesyonellerden oluş
maktadır. Farklı yapılardan gelmiş, daha küçük ölçekli, geçici nitelikte yapı
lardır. Uygulamada birçok adhokratik örgütün doğrudan profesyonel örgütle-

610 Üstteki kaynak, s. 127.
611 O. Onaran, anılan Örgütlerde..., s. 290; T. Bums -  G. M . Stalker, anılan The Management 

o f  Innovation, s. 121; G. Morgan, anılan Images o f  Organization, s. 53.
612 H. Mintzberg, anılan The Structuring..., s. 460.
613 A. Toffler, anılan Şok..., s. 112, 116, 120.
614 Darlyne Bailey - Eric H. Ncilsen, “Creating a Bureau-Adhocracy: Integrating Standardized

and Innovative Services in a Professional W ork Group,” Human Relations (V. 45, No. 7, 
1992), s. 689.
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rin içinden doğduğu görülmektedir.615 Profesyonel bir örgüt olan üniversite 
içinde belirli bir konuda araştırma yapmak iizere oluşturulan ve birçok uz
manlık alanından kişilerin bir araya geldiği proje grupları adhokratik örgütle
re örnek gösterilebilir. Fakat yine de adhokratik örgütleri bütünüyle profesyo
nel bürokrasi olarak düşünmek yanlıştır.

Adhokrasi, makine bürokrasisine ya da profesyonel bürokrasiye göre uz
manlık derecesi oldukça yüksek olan ve yeniliklere uyarlanabilme konusunda 
çok daha esnek bir yapıdır. Adhokrasi, çok hızlı karar almanın gerekliliği ve 
örgütün varlığının çok kısa süreli olması nedeniyle, bürokratik örgütlenmenin 
aksine, örgütsel bağlılığı gerileten ve yetke zincirini sarsan bir özelliğe sahip
tir.'’16 Adhokratik örgütlerde farklı alanlardan birçok uzmanın ve profesyone
lin yer alıyor olması nedeniyle yatay farklılaşma yüksek, buna karşılık, ‘üst’ 
denetiminin çok az derecede olması nedeniyle dikey farklılaşma düşük düzey
dedir.617 Adhokratik örgütler büyük ölçekli olmayan ve üst düzeyde teknoloji 
ile donatılmış yapılar oldukları için özekselleşme de en alt düzeyde gerçekleş
mektedir.

Adhokratik örgütlenme yapısı, makine bürokrasisine göre çok daha 
özerk bir yapıya sahip olan profesyonel bürokrasisinden bile daha özerktir. 
Profesyonel bürokraside profesyoneller, sorunun tanımlanması aşamasında 
tam bir özerkliğe sahip iken, sorunun çözümüne yönelik etkinliklerde çoğu 
zaman daha önceden hazırlanmış olan standart reçeteleri kullanmak durumun
da kalabilmektedirler. Çünkü profesyonel bürokrasi, makine bürokrasisi ka
dar olmasa bile biçimsellik ve standartlaşma gibi bürokratik özelliklere sahip
tir. Buna karşılık biçimsellikten ve standartlaşmadan özellikle kaçınılan ad- 
hokrasilerde, sorunun tanımı aşamasında olduğu gibi, çözümünde de yenilik
çi ve esnek karar almayı sağlayacak özerk bir ortam vardır.618 Adhokratik ör
gütler profesyoneller açısından birçok yönetsel ve teknik sınırlılıklar içermek
te ise de, onlara sağladığı esnek yapı, birlikte çalışma gibi olanaklar nedeniy
le tercih edilebilmektedir.619

Adhokratik örgütlerde eşgüdüm, çalışma gruplarıyla ve daha çok biçim
sel olmayan ilişkilerle sağlanmaktadır.61” Bu örgütlerde ast-üst ilişkilerinin bi
çimsel kurallara bağlanmaması, eylem ve sorumluluk alanlarının kesin hatlar

615 G. M organ, anılan Images o f  Organization, s. 52.
616 A. Toffler, anılan Şok..., s. 121.
617 H. Minızberg, anılan The Structuring.... s. 434-436.
618 Üstteki kaynak, s. 366-371.
619 D. Bailey - E. H. Neilsen, anılan “Creating a Bureau - Adhocracy...,” s. 689.
620 Üstteki kaynak, s. 688.
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ile bclirlenmemesi gibi nedenlerle, örgüt içi anlaşmazlık ve çatışmaların ya
şanması olasılığı diğer örgüt yapılarına göre daha fazladır. Örgütsel rol ve so
rumluluklardaki belirsizlikler, çalışanlar üzerinde bir baskı yaratmakta, örgüt
sel gerilimi artırmaktadır. Yatay farklılaşmanın fazlalığı nedeniyle çalışanlar 
arasında bir iletişim ve eşgüdüm sorunu yaşanmaktadır. Uzmanların çokluğu, 
örgütte üretilen bilginin de çokluğunu getirmekte, fakat bu yoğun bilgi akışı
nın sorunlu alanlara yönlendirilmesinde güçlük yaşanabilmektedir. Bu açılar
dan değerlendirildiğinde adhokrasilerde, örgütsel etkililik konusunda sorun 
yaşama olasılığının yüksek olduğu söylenebilir.

Adhokrasi, kural ve düzenlemelerin egemen olduğu makine bürokrasisi
nin, hızla değişen ve karmaşıklaşan bir ortamda gereksinmelere cevap vere
memesi nedeniyle daha demokratik, yenilikçi, hızlı çözüm üretebilen bir ör
gütlenme biçimi olarak önerilmiştir. Görüldüğü gibi adhokrasi, kalıcı yapıda
ki ve giderek işlevsizleşen makine bürokrasisin yerini alacak, ona almaşık bir 
örgütlenme biçimi olarak görülmektedir. Fakat bu adhokratik yapılar da, bi
çimsellik ve standartlaşmanın getirdiği birtakım kazanımların yokluğu nede
niyle etkili olamamış, bazı başarılı uygulamalar dışında genellikle, giderek 
bürokratikleşmiş ya da yok olmuşlardır.621 Bu gelişme karşısında makine bü
rokrasisinin biçimsellik ve standartlaşma özelliklerinin; profesyonel bürokra
silerin uzmanlaşma ve mesleki ilkelerin egemen olma özelliklerinin; adhokra- 
sinin yeniliğe açık ve esnek olma özelliklerinin birlikte var olduğu bir başka 
yeni örgütlenme yapısı olarak ‘büro-adhokrasi’ yapıları önerilmiştir. Bu ör
gütlenme yapısı ‘melez yapılar’ olarak da adlandırılmaktadır.“ 2

C. Profesyonelleşme, B ürokratikleşm e ve Profesyoneller

1. Bürokratikleşme ve Profesyonelleşme Süreçlerinin Karşılıklı 
ilişkisi

Profesyonelleşme ve bürokratikleşme modern toplumların kurumsalla
şan başlıca iki sürecidir.61’ Bunlar, önemli teknolojik değişimlerin yaşandığı 
20. yy’ın ikinci yarısından sonra, endüstrileşme, kentleşme ve uzmanlaşma

621 H. Mintzberg, anılan The Structuring..., s. 465. Ülkemizde deprem bölgelerinde oluşturulan 
‘kriz yönelim merkezleri’ özel bir amaçla, geçici olarak kurulmuş örgütler olarak tipik bir 
adhokratik örgüttür. Bu örgütte, birbirinden farklı alanlardan gelen uzmanlar işlendirilmek- 
tedir. Bu kurum, oluşturulma amacını gerçekleştirdiğinde, işlevi sona ereceği için kaldırıla
caktır.

622 Üstteki kaynak, s. 370; D. Bailey - E. H. Neilsen, anılan "Creating a Bureau-Adlıocracy 
s. 687.

623 P. Blau - W. R. Sclıott, anılan Formal Organizalions..., s. 60.
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gibi diğer süreçler ile birlikte toplumsal yapıyı belirleyen önemli süreçlerden 
ikisi olmuşlardır.624 Bu süreçler aynı zamanda karşılıklı olarak birbirlerini et
kilemekte ve kimi noktalarda birbirini tamamlamaktadır.615 Profesyonelleşme 
ve bürokratikleşme süreçleri arasındaki ilişkinin genel bir yaklaşımla iki yön
lü olduğunu ve bu iki sürecin birbirini ters yönde etkilediğini ancak, birinde
ki artışın diğerinde hemen, aynı oranda bir azalmaya neden olmadığını söyle
yebiliriz.626 Uğraşlar, profesyonelleşme sürecini yaşarken, aynı zamanda bü- 
rokratikleşmekte; örgütsel yaşam da bürokratikleşirken profesyonelleşmekte- 
dir. Bürokratikleşme her türlü hizmet alanında, kamusal ya da özel nitelikte 
olsun her türlü kurumda olduğu gibi uğraşlarda da kaçınılmaz olarak yaşanan 
bir süreçtir.627 Örgütler de bürokratikleşirken, profesyonelleri işlendirdikçe, 
profesyonel hizmet alanlarında yer aldıkça ya da hizmet alanlarında profesyo
nel alanlara doğru bir genişleme oldukça, bu işlevin gerektirdiği yeni örgüt
lenme ve çalışma anlayışına uyum sağlamakta, diğer bir deyişle profesyonel- 
leşmektedirler.

Profesyonelleşme ve bürokratikleşme arasında birtakım bazı benzerlik
ler bulunmakla birlikte özellikle örgütlenme ilkeleri, amaçlar, yetkenin kay
nağı ve bağlılık konularında önemli farklılıklar da bulunmaktadır.62* Meslek
ler ve örgütler açısından profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerini ay
rı ayrı ele alarak bu farklılıklara değineceğiz, (bkz. Çizim 2)

Çizim 2: Meslekler ve Örgütler Açısından Profesyonelleşme ve 
Bürokratikleşme Süreçleri

BÜROKRATİKLEŞME

PROPESYONEU-nŞM E

Profesyonellerin örgütlerde çalışm aya 
başlam asıyla ‘profesyonel an layış 'ta  değişm e

| M esleki örgütlenm elerinde bürokratikleşm e

Profesyonellerin örgütlerde yer alm aya 
başlam asıyla 'bürokratik  an layış’la değişm e

Ö zgün bir yapı olarak profesyonel örgütlerin 
doğuşu

624 Paul D. Montagna, “Professionalization and Bureaucratization in Large Professional Orga
nizations,” Administrative Science Quarterly (V. 13, No. 2, 1968), s. 138.

625 John P. Burke, Bureaucratic Responsibility (London: The Johns Hopkins University Press, 
1986), s. 31.

626 S. P. Feldman, anilan “The Crossroads o f Interpretation...," s. 96.
627 N. P. Mouzelis, anilan Organisation..., s .18.
628 D. Bailey - E. H. Neilsen, anilan “Creating a  Bureau - Adhocracy...," s. 687; P. Blau - W. 

R. Schott, anilan Formal Organizations..., s. 244.
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a. Meslekler Açısından

Birinci bölümde de belirttiğimiz gibi her uğraş, düzeyleri farklı da olsa 
profesyonelleşmektedir. Bu uğraşlar açısından kaçınılmaz bir süreçtir. Uğraş
lar, profesyonelleşirken, aynı zamanda bürokratikleşmektedir. Profesyonel
leşme gibi bürokratikleşme de kaçınılmazdır. Uğraşlar bürokratikleşme süre
cini yoğun olarak üç aşamada yaşamışlardır. İlki, mesleki eğitimi örgütlemek, 
eğitim kurumlarım yetkilendirmek, uzmanlığın ve yeteneklerin onaylanma
sında belirli standartlan oluşturmak, bu standartlara uygun kural ve düzenle
meleri yapmak, denetim düzenekleri kurmak gibi meslek ile ilgili düzenleme
lerde yaşanmıştır. Bürokratikleşme, bu noktada bütün bu düzenlemelerin bi- 
çimsel-ussal ilkelere dayandırılması zorunluluğundan kaynaklanmıştır. İkinci 
aşama, meslek örgütlerinin oluşturulması ve bu örgütlerin ulusal düzeyde ör
gütlenmesi aşamasında yaşanmıştır. Bürokratikleşmede bir diğer önemli aşa
ma da uğraşların örgütlerde yer almaya başlamasıyla yaşanmıştır. Meslekle
rin, üye sayısı bakımından büyümesi, hizmet alanının genişlemesi, ulusal, hat
ta bu düzeyi de aşarak uluslararası nitelikte bir düzenleme alanı haline gelme
si, bu düzenleme alanında meslekleri ve üyeleri örgütleme gereği gibi neden
ler de bürokratikleşmeyi kaçınılmaz kılmıştır.

Daha önce de değindiğimiz gibi profesyoneller, giderek daha fazla oran
da örgütlerde çalışmaktadırlar. Çünkü profesyoneller örgütlere girerek, destek 
hizmetleri ve yardımcı hizmetler, maddi kaynaklar, personel, mekan ve araç 
-  gereç gibi hizmet sunmada kullanacağı bütün kaynaklara ulaşma olanağı 
bulmaktadır. Bir üniversite profesörü, teknik olanakların yeterli olmaması ne
deniyle tek başına yapamayacağı birçok çalışmayı üniversitenin laboratuar, 
basımevi, kütüphane gibi imkanlarından yararlanarak yapabilmektedir. Bu 
kaynaklar yanında, çalışmış olduğu kurumun kurumsal gücü de profesyonel 
açısından kimi faydalar sağlamaktadır. Bazı meslekler açısından bürokratik
leşme zorunludur. Bir sosyal uzmanın veya öğretmenin bir örgüt dışında ça
lışma imkanı bulması çok zordur. Bürokratikleşme, profesyonelleri örgütler
de bir araya getirerek birbirleriyle sürekli ilişkide bulunmalarını sağlamakta
dır. Bu ilişki, meslektaşların, mesleki bilgi ve yenilikler konusunda birbirleri
ni eğitmesi ve birbirlerini denetlemesi şeklinde, mesleki toplumsallaşma sü
recine katkıda bulunur.629

629 H. Mintzberg, anılan fh e  Strtıcturing..., s . 357-358.
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Yukarıda özetlediğimiz nedenlerin sonucu olarak mesleklerin bürokra- 
tikleşmeleri, ussallığın mesleki örgütlenmeye ve işleyişe yerleşmesi olarak da 
değerlendirilmektedir. Fakat mesleklerin bürokratikleşmesinin olumsuz yön
lerinin olduğu da ifade edilmektedir. Örneğin Birinci Bölümde yer verdiğimiz 
‘proleterleşme tezi,’ hemen hemen bütün mesleklerin yaşadığı bürokratikleş
me süreciyle profesyonellerin, bürokratik örgütlerde maaşlı çalışan konumu
na gelmeleri işleri ile ilgili kararlarda, meslekten olmayanların yetkelerine ta
bi olmaları nedeniyle özerkliklerinin zarar göreceğini ileri sürmektedir. Bu te
ze göre profesyoneller özerkliklerini büyük ölçüde kaybettikleri yeni bir de
netim biçimine tabi olmakta ve sahip oldukları profesyonalizm ideolojisine 
dayanan 'profesyonel anlayış'ta ciddi bir gerileme yaşamaktadırlar. Profesyo
nellerin büyük örgütlerde maaşlı çalışan konumuna gelmesi, profesyonel ilke
lerle yönetsel ilkeler ya da bürokratik istemler arasında rol çatışmasına neden 
olmaktadır. Özellikle 1950’lerden sonra giderek artan bürokratikleşme düze
yi bu çatışmayı artıran bir etki yaratmıştır.630

b. Örgütler Açısından

Profesyonelleşme ile bürokratikleşme süreçleri arasındaki ilişki, profes
yonelleşen uğraşların bürokratikleşmesinde olduğu gibi bürokratikleşen ör
gütlerin profesyonelleşmesinde de karşımıza çıkmaktadır.

Profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçleri örgütler açısından değer
lendirildiğinde profesyonel ilkeler ile bürokratik ilkeler, birçok ortak özelliğe 
sahiptir. Profesyonel kararlar ve etkinlikler evrensel nitelikteki standartlar ta
rafından yönlendirilir, nesnel ölçütlere dayanır, uzmanlaşmış bilgiden doğar 
ve çalışanların sahip olduğu bilgi ve beceri ancak uzun süreli bir eğitim ile 
edinilebilir. Bürokratik yönetimin özellikleri de bu açıdan çok farklı değildir. 
Bürokratik etkinlikler de birtakım soyut kurallarca belirlenir, profesyoneller 
kadar olmasa da bürokratik görevliler de teknik nitelikte bir eğitim alır ve bu 
eğitimin içselleştirilmesi sürecini yaşarlar.631

Geleneksel eylemci işlevleri yerine getirenlerin oluşturduğu tek bir yet
ke yapısının var olduğu makine bürokrasisi, örgütsel yapının ve işlevlerin kar
maşıklaşmasının bir sonucu olarak, sıradüzensel yetkenin yanında uzmanlığa 
dayanan işlevsel yetkenin de örgüte girmesiyle farklılaşmıştır. Daha önce ör
güt içinde destek hizmetleri sunan kimi kümelerin, giderek karar alma süreci

630 R. W . Scolt, anılan "Professionals in .....” s. 265.
631 P. Blau - W. R. Schott, anılan Fornıal Organizanons..., s. 61.
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ne katılmaları ile geleneksel örgüt yapısında önemli değişimler yaşanmıştır. 
Örgütlenmedeki bu değişimi, bürokratik örgütlerin profesyonelleşmesi süreci 
olarak nitelendirebiliriz. •

Bürokratik örgütlerin profesyonelleşmesi, örgütlerin işlevlerinde yaşa
nan değişimin bir sonucudur. Örgütlerin edindiği yeni işlevler, profesyonel 
hizmet alanına doğru bir genişleme gösteriyor ve profesyonel ilkelere göre ör
gütlenmeyi gerektiriyor ise, işlevdeki bu değişmenin sonucu olarak makine 
bürokrasisinin kendisini bu yeni gelişmelere uyarlaması ve profesyonel bü
rokrasiye dönüşmesi beklenir. Fakat profesyonel bürokrasiyi, sadece ‘makine 
bürokrasisi sonrası’ ya da ‘ötesi’ gibi tarihsel açıdan daha yeni ve daha geliş
mişliği ifade eden bir örgüt yapısı olarak değerlendirmemek gerekir.

Örgütler açısından profesyonelleşme ile bürokratikleşme süreçleri ara
sındaki ilişki birçok çalışmanın inceleme konusu olmuştur.632 Örgütlerde ya
şanan bürokratikleşmenin yanında gerek geleneksel mesleklerin üyelerinin, 
gerek öğretmenlik, sosyal uzmanlık gibi profesyonelleşme sürecindeki bazı 
uğraşların, giderek büyük bürokratik örgütlerde yer almaya başlamaları ve öz
gün bir örgütlenme biçimi olarak profesyonel bürokrasinin oluşması gibi ge
lişmeler profesyonelleşmeye yönelik ilgiyi artırmıştır.633

Profesyonelleşme ile bürokratikleşme süreçleri arasındaki ilişkiyi örgüt
ler açısından değerlendiren bazı yaklaşımlarda, profesyonelleşmenin örgütsel 
politikaların belirlenmesinde amaç ve yetke açısından belirsizliğe neden ol
ması ve rol çatışmasına yol açması, komuta birliği ilkesine zarar vermesi, ka
rarların birlikte alınması nedeniyle kişisel sorumluluğun bölünmesi, örgütün 
‘tekçi’ özelliğinin kaybolması; bütün bunların da örgütte işleyişinin yavaşla
ması ve yetke sorununa yol açması gibi gerekçeler nedeniyle bürokratik ör
gütlenmenin ussal niteliğini gerilettiği düşüncesini görmekteyiz.'’34

Weber, teknik bilgiye dayanan uzmanlık ile bürokratik örgütlenme ilke
lerinin çatışma içinde olmadığını, teknik bilgiye sahip bir üst’ün yöneltileri- 
nin daha iyi yargılardan oluşacağını ve örgüt açısından daha iyi sonuçlar do

632 James E. Sorenson - Thomas L. Sorenson, “The Conflict o f Professionals in Bureaucratic 
Organizations,” Administrative Science Quarterly (V. 19, No. 1, 1974), s. 98-106; Richard 
H. Hall, “Professionalization and Bureaucratization," American Sociological Review  (V. 33, 
1968), s. 92-105; P. Blau - W. R. Schott, anilan Formal Organizations...,

633 R. H. Hall, anilan “Some O rganizational..." s. 462.
634 Jack Nobbs, Sociology in Context (London: Macmillan, 1983), s. 324; M. W aters, anilan 

“Collegiality, Bureaucratization...,” s. 959.
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ğuracağını iddia etmektedir. W eber’in bu öngörüsüne rağmen, 1960’lardan 
sonra yeni Weberei araştırmacıların bürokratik örgütlerdeki profesyonellerin 
konumuyla ilgili araştırmalarında, profesyonel hizmete yönelik profesyonel 
yönelim ile kural ve düzenlemelere uymaya yönelik bürokratik yönelimin ço
ğunlukla çatışma içinde olduğu sonucuna varılmıştır."5 Bu çalışmalarda We
ber’in iddia ettiği gibi bürokratik örgütlerde çalışan herkes ‘araçsal ussallık’ın 
bir sonucu olarak bürokratik normlara bağlılık duymamakta, bürokratik 
normlarla açıkça bir çatışma yaşamaktadır. Çünkü, profesyonel yönelim We- 
ber'in sözünü ettiği teknik bilgiye dayanan uzmanlıktan öte, bir ideolojiye da
yanmaktadır. Çatışma temelde bu ideolojinin değerlen ve normları açısından 
yaşanmaktadır. Yerleşik bir örgüt yapısı içinde, profesyonel değerler ve 
normlar ile örgütsel değerler ve normlar arasındaki denge, profesyonelleşme 
ya da bürokratikleşme yönünde bir değişime uğrarsa, bu, çatışmaya yol aça
bilir. Eğer, profesyonelleşme düzeyi artar, buna karşılık bürokratikleşme dü
zeyi değişmezse, bu yeni durum başlı başına bir çatışma nedeni olabilir. Bu 
çatışma, bürokratikleşme düzeyinin yükseldiği ve profesyonelleşme düzeyi
nin değişmediği durumda da söz konusu olabilmektedir.

Profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinin birlikte yaşandığı ör
gütlerde birbirine koşut iki sıradüzen birlikte var olmaktadır. Profesyonel ve 
yönetsel yetkeye dayanan bu sıradüzensel yapılar, profesyonel ve yönetsel iş
levlerin tek kişide toplandığı bazı durumlarda birleşmektedir. Bir hastane baş
hekiminin hem yönetsel hem de profesyonel yetkeye sahip olması bu duruma 
örnek gösterilebilir.656Fakat bu tür örgütlerde ayrıca profesyonel hizmet alanı 
ile ilgili olmayan fakat ona yardımcı olan yönetsel birimler ve bu birimlerin 
yöneticileri de vardır. Bir fakültedeki idari işler müdürü buna örnektir.

Bürokratikleşme süreci, kural ve düzenlemelerin varlığı nedeniyle stan
dartlaşmanın ve denetimin egemen olduğu bir süreçtir.637 Kişiler, yetkilerini 
kural ve düzenlemelerden alır; sorumlulukları ve başarım düzeyleri bu açıdan 
değerlendirilir. Buna karşılık, profesyonelleşme süreci, yönetsel kural ve dü
zenlemelerin en az düzeyde olduğu ve profesyonellerin üst düzeyde takdir 
yetkisine sahip olduğu bir örgütlenme anlayışına dayanmaktadır. İki sürecin

635 W . Alvin Gouldner, anılan “Cosmopolitans and...,” s. 282; P. Blau - W. R. Schott, anılan 
Formal Organizations..., s. 244.

636 H. Mintzberg, anılan The Structuring..., s. 361.
637 Kural ve düzenlemelerin varlığının bürokratikleşmeye olan etkisi konusunda ayrıntılı bilgi 

için bkz. G. Benveniste, anılan Professionalization the Organization..., s. 15-20, 254-256.

157



bu özelliklerini, meslek bilgisini açıklarken kullandığımız uygulayımsallık / 
belirsizlik (I/T) oranı ile de açıklayabiliriz. Bürokratikleşme, ‘uygulayımsal- 
lık’ düzeyinin yükselmesini, buna karşılık profesyonelleşme süreci, ’belirsiz
lik’ düzeyinin yükselmesini ifade etmektedir. Bu değişkenler açısından bu iki 
süreç arasındaki ilişkiyi Çizim 3'de görmekteyiz.

Çizim 3: Bürokratikleşme ve Profesyonelleşme İlişkisi

Eğer bir örgüt, sıradan, öngörülebilir, tekrarlayan ve rutinleşmiş nitelik
teki görevleri yerine getiriyor ise kural ve düzenlemelerin varlığı işlevseldir. 
Bürokratikleşmeyi temsil eden kural ve düzenlemeler, sorunların iyi tanımla- 
namadığı ya da iyi anlaşılamadığı durumlarda da işlevseldir. Kuralların varlı
ğı, başlı başına bir denetim biçimidir. Kurallar birçok insanın çalışmasını ör
gütler; tek tek emir vermeden ya da yönetmeden, kendisinin uygulatıcı bir 
özellik içermesi nedeniyle eylemleri standartlaştırarak birliği sağlar. Kuralla
rın varlığı, kararların politik içerikte olmasını önlemekte, kişisel olmayan, 
eşitlikçi niteliği ile daha kolay ve nesnel karar almayı sağlamakta, gizil çatış
ma durumunu azaltmaktadır.638 Kurallar, örgüt içinde atama, yükselme gibi 
konularda yeterlik ve eşitlik ilkesine dayanan uygulamaların var olmasını sağ
layarak, çalışanların ve hizmetten yararlananların haklarını korumaktadır.

Örgütün işlev alanı belirsiz, görevler çeşitli, karmaşık ve öngörülemez 
nitelikte ise, örgüt içindeki etkinlikler, genellikle temel amaca yönelik politi
kaları gerçekleştirmek yerine sadece kural ve düzenlemelerin öngördüğü as
gari şartları gerçekleştirmeye yönelebilir.6'9 Çünkü, davranışların değerlendi

638 G. Bcnvcniste, anılan Professionalization ıhe Organization..., s. 10-11.
639 Sözünü ettiğimiz davranış biçimi tipik "idari maslahatçı” (işgüderlik) bürokratı ifade etm ek

tedir. Bürokratlar, davranış biçimlerine K ongar’ın kitabında üçe ayrılmaktadır. “İdari mas- 
lahatçı bürokrat, halk dili ile suya sabuna dokunmayan bir tip, “çıkarcı atılımcı bürokrat” b i
reysel çıkarlarına yönelik girişimlerde bulunan bir tip, “toplumcu atılımcı bürokrat” ise top
lum çıkarına yönelik girişimlerde bulunan bir tiptir.* Tipoloji için bkz. Emre Kongar, Ben 
Müsteşarken (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996), s. 499-502.
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rilmesinde temel ölçüt olan kural ve düzenlemeler, kişiye, yerine getirdiği 
hizmetlerin savunulmasında, neyin, ncden'yapıldığının gerekçesini oluştur
mada bir tür koruyucu strateji sağlar. Görev zor, sonuç belirsizse kuralları iz
lemek, kişi için olası kötü sonuçları azaltmanın en iyi yoludur. Kural ve dü
zenlemelerde öngörülmemiş bir etkinliği yerine getirmek durumuyla karşı 
karşıya kaldığında kişi, sonuçlardan dolayı yönetsel ve hatta yargısal bir de
ğerlendirmeye konu olmamak için, bu konu ile ilgili kural ve düzenlemelerin 
bulunmamasını gerekçe göstererek etkinlikte bulunmayı, yargı koymayı red
dedecektir. Yerleşik kuralların varlığı, belirsizlik durumunda ‘elden ne goli 
yorsa yapıldı’ biçiminde 'kolay çözüm' olarak görülen davranışlara yönelme
ye yol açabilmektedir. Bunlar, kurallarla belirlenmiş çerçevede ‘uygun davra
n ışlardır. Kurallar çerçevesindeki rutin davranışlar, yapılan hataların doğura
bileceği sorumlulukları da gizlemektedir. Kişinin örgütsel eylemleri kurallara 
uygun olduğu gerekçesi ile haklıdır. Bürokratik örgütlerde, belirsizlik ve ba
şarısızlık riskine karşı koruyucu stratejiler olarak standartlaşma ve rutinleşme 
yaratılmaktadır. Fakat bürokratik işlemler olarak da adlandırılan kural ve dü
zenlemeleri her zaman ortadan kaldırılması gereken bir nesne olarak görmek 
doğru değildir. Yönetimde yozlaşmanın önlenmesi, eşgüdümün sağlanması 
için kural ve düzenlemelerin varlığı kaçınılmazdır."0 Kural ve düzenlemeler 
için yukarıda sözünü ettiğimiz durumların, bürokratik yapı ile özdeşleşmiş ör
nekler olduğunu söyleyebiliriz. Bu örnekler, örgütsel ve çevresel etmenlere 
göre farklı biçimlerde oluşabilmektedir.

Örgüt içinde kural ve düzenlemeler genel nitelikte olup, her durum ve 
her koşul için özel bir tanım getirmemektedir. Özellikle profesyonel hizmet 
alanlarında geleneksel bürokratik örgütlerin aksine en az düzeyde kural ve dü
zenleme vardır; buna karşılık profesyonellere geniş ölçüde takdir yetkisi ta
nınmıştır. Profesyonelleşme, belirsizlik durumunda yargı koyma gücünün, 
takdir yetkisinin artması anlamına gelmekte, başka bir deyişle, kişinin hareket 
alanını genişletmektedir. Profesyonel bürokraside, alanlarında üst düzeyde 
bilgi ve beceri sahibi oldukları ve sürekli bir mesleki toplumsallaşma sürecin
de oldukları için profesyonellere bu yetkiler tanınmıştır. Bu güven ilişkisinin 
gerisinde, profesyonelin, hizmet alanında her türlü durumda en iyi kararı ala

640 C. Emre, anılan “Türkiye’de Bürokratik İşlemlerin...,” s. 210. ‘Duygusal ve kötüleyici’ bir 
anlam yüklenen ’bürokratik işlcm lcr'in neden gerekli olduğu, neden kimi zaman kırtasiye
ciliğe dönüştüğü ve kırtasiyeciliğin nasıl azaltılacağı gibi konularda bu kaynaktan yararla
nılabilir.
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bilecek şekilde donatıldığı varsayımı yatmaktadır. En iyi kararı alacaktır; çün
kü o en iyi şekilde eğitilmiş, başarılı olduğu için mesleğe kabul edilmiş ve 
mesleki toplumsallaşma ile meslek bilinci aşılanmış ve meslektaşları tarafın
dan sürekli denetim altında tutulan bir kişidir. Makine bürokrasisinde takdir 
yetkisi, keyfilik ve değişkenlik, adil olmama gibi sonuçları doğuracağı gerek
çesiyle asgari düzeyde tutulmuş, kural ve düzenlemeler öne çıkarılmıştır. Bu
na karşılık profesyonel bürokraside, profesyonalizme dayalı, genel düzenle
meler dışında profesyoneli bağlayıcı kurallar oluşturulmamış, takdir yetkisi 
esas alınmıştır.

Bürokratik örgütlerin, beklenmeyen ve risk taşıyan durumlarda sorun 
çözme yeteneğinin sınırlı olması nedeniyle çoğu zaman başarısız olduğu dü
şüncesi yaygındır. Buna karşılık belirsiz ve karmaşık durumlarda, uzmanlık 
bilgi ve becerileri nedeniyle profesyonellerin ‘risk yönetimi’nde çok daha ba
şarılı olacağı varsayılır. Profesyonelin rolü, bürokratik görevlilerden farklı 
olarak standart çözümleri uygulamak değil, yaratıcılık özelliğiyle uzmanlık 
alanı ile ilgili her türlü sorunu çözüme kavuşturmaktır. Bir başka deyişle pro
fesyonel, sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda yaratıcı özelliği olan bir ki
şidir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, örgütsel ve toplumsal işlevleri daha 
karmaşık ve değişken bir niteliğe büründürmüş, bu nedenle de kendini deği
şen koşullara uyarlayabilen profesyonel örgütlerin, sorun çözücü ve eylem 
yönelimli davranışları önem kazanmıştır.“ 1

Bürokratikleşme ve profesyonelleşme, örgütler için süreklilik gösteren 
süreçlerdir. Bürokratik ya da profesyonel nitelikte herhangi bir örgüt bu iki 
süreci birlikte yaşar. Süreçlerin gerçekleşme düzeyi, temelde o örgütün işle
vinin niteliğine ve bu işlevdeki değişimin yönüne bağlıdır. Profesyonellerin, 
farklı örgüt yapıları içindeki konumları ve işlevleri de farklılık gösterir. Bu 
farklılığı belirleyen etmenler hem yapısal, hem de işlevsel niteliktedir. Bir 
profesyonelin, bürokratikleşme ve profesyonelleşme düzeyleri farklı olan 
heteronomous, profesyonel bölüm ve autonomous gibi üç farklı örgüt yapısın
daki konumunu şöyle özetleyebiliriz, (bkz. Çizim 4.)

641 G. Benvcniste, anılan Professionalization the Organization..., s. 4-5.
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Çizim 4: Örgüt Yapılan Açısından Bürokratikleşme ve 
Profesyonelleşme İlişkisi

Bürokratikleşme ve profesyonelleşme süreçleri ile örgüt yapıları olarak 
heteroııomous örgütler ve profesyonel bölüm ilişkisini kamu yönetiminde te
mel yönetsel birimlerden biri olan bakanlık örgütü örneğinde inceleyebiliriz. 
Bir bakanlık örgütü ‘bağımlı’ örgüte, bakanlık örgütlenmesinin içindeki hu
kuk müşavirliği de ‘profesyonel bölüm’e örnek gösterilebilir.612

Geleneksel bürokratik özelliklere sahip örgüt yapısında çalışan profes
yonele örnek olarak, herhangi bir bakanlığın hizmet alanı ile ilgili ana hizmet 
biriminde memur, şef ya da müdür olarak çalışan bir hukukçuyu gösterebili
riz. Bu hukukçu etkinliklerini, büyük ölçüde mesleki toplumsallaşma süreci 
boyunca edindiği mesleki değerlere göre değil, çalıştığı birimin yönetsel de
ğerlerine göre yönlendirmek zorunda kalacak, sorumluluğu da bu değerlere 
göre belirlenecektir. Bu açıdan düşünüldüğünde, meslek sahibi ölüp olmama
sı o birim için bir değer taşımayacaktır. Aynı hukukçu, heteroııomous özelli
ğe sahip aynı bakanlıkta teknik, yönetsel, hukuki ve mali konularda bakana ve 
ana hizmet birimlerine danışma niteliğinde hizmet veren bir birim olarak ‘hu
kuk müşavirliği’nde çalışması durumunda farklı bir konumda olacaktır. Hu
kukçu, bürokratik ilkelere göre örgütlenmiş olsa da, bu yapı içinde profesyo
nelleşme düzeyi daha yüksek bir bölüm olan hukuk müşavirliğinde, mesleki 
toplumsallaşma süreci içinde edindiği değerlere göre etkinlikte bulunabile
cektir. Bürokratikleşme ve profesyonelleşme düzeyleri açısından her bakanlık

642 Ülkemizde 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kaııun'da düzen
lendiği biçimiyle Bakanlık merkez teşkilatı tipik bir heteroııomous örgüttür. Kanunun 6. 
md'sinde Bakanlık merkez teşkilatındaki birimler; Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına 
giren faaliyetlerini yürüten ana hizmet birimleri -eylemci birimler-. Bakan ve ana hizmet bi
rimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve 
mali konularda faaliyetlerde bulunan danışma ve denetim birimleri - destekçi birimler- ve 
son olarak da yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yürütül
mesi gereken idari, mali, güvenlik ve savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli yar
dımcı birimler, -yardımcı birimler- olmak üzere sayılmıştır. Görüldüğü üzere Bakanlık mer
kez teşkilatları içinde profesyonel bölümlerin de bulunduğu heıeronomous örgüttür.
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gibi, bakanlığın alt birimleri de farklılaşmakta, kimi birimlerin bürokratik, ki
mi birimlerin profesyonel özellikleri öne çıkabilmektedir.

Bir örgütün sadece yapısal özelliklerine bakılarak profesyonel bölüm ya 
da örgüt olduğu söylenemez. Profesyonel bir örgütün öncelikle profesyonel 
ilkeler temelinde işleyişi esastır. Fakat, sunulan hizmetin profesyonel nitelik
te olması, o hizmeti sunan birimin profesyonel nitelikte olduğu; ya da hizme
ti sunan kişinin profesyonel olması o hizmetin profesyonel nitelikte olduğu 
anlamına gelmez. Aynı şekilde kurulma amacı profesyonel bir hizmet sunmak 
olan bir birimin profesyonel bir birim olması da gerekmez. Örneğin bir bakan
lıktaki hukuk müşavirliği en tipik profesyonel hizmet birimlerinden biridir. 
Fakat uygulamada kimi zaman bu birimlerin başka amaçlarla kullanıldığını, 
bu birimde çalışan kişilerin de hukukçu olmadığını görüyoruz. Bu gibi örnek
lerden de anlaşılacağı üzere salt adından yola çıkarak bu birimleri 'profesyo
nel olarak değerlendirmemek gerekir. Örgütün profesyonel niteliğini belirle
yen unsur o birimin örgütlenme, personel yapısı ve işleyişine egemen olan il
kelerin profesyonel nitelikte olmasıdır.

Profesyonellerin çalıştığı diğer bir örgüt yapısı ‘profesyonel bürokrasi’ 
olarak da adlandırılan ‘cıutonomous' örgütlerdir. Yapısı ve işleyişi açısından 
bütünüyle mesleki ilkelerin esas alındığı bu örgütler, profesyonelleşme düze
yi en yüksek, buna karşılık bürokratikleşme düzeyinin en düşük okluğu örgüt 
biçimidir. Bu örgüt biçimine üniversiteleri, hastaneleri ya da hukuk, muhase
be şirketlerini örnek gösterebiliriz. Bu örgütlerde çalışan bir profesör, hekim, 
muhasebeci ya da hukukçu, diğer örgüt biçimlerine göre en yüksek düzeyde 
mesleki ilkeleri uygulama olanağı bulacaktır.

Engel, bürokratikleşme derecesini, genel hatlarıyla örgütteki sıradüze- 
nin, kural ve düzenlemelerin düzeyi ve küme ya da takım çalışmasının oluş
masına imkan verecek fiziksel ortamın varlığı gibi değişkenlerle belirlemek
tedir. Bürokratikleşıneniıı artmasının profesyonel özerkliği azalttığını ifade 
eden Engel, profesyonel hizmet sunulan ortamları bürokratikleşme düzeyleri
ne göre üst, orta ve alt olmak üzere üç kümeye ayırmaktadır.“3 Buna göre çok 
daha fazla sıradüzensel düzeyin olduğu, yetke özeğinin ve en üst yönetsel ka
demenin örgüt içinde olmadığı, politikaların çoğunlukla örgüt içinde belirlen
mediği, çok sayıda kural ve düzenlemelerin olduğu ve küme ya da takım ça

643 Gloria V. Engel, “Professional Autonomy and Bureaucratic Organization,” Administrative 
Science Quarterly (V. 15, No. 1, 1970), s .15.
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lışmasına en az olanak tanıyan örgütler üst düzeyde bürokratik; bu değişken
lerin görece daha geri düzeylerde olduğu özel şirketler orta düzeyde bürokra
tik; buna karşılık profesyonellerin serbest biçimde çalıştıkları küçük örgütler 
en az bürokratik nitelikteki yapılardır. Düzeyi farklı olsa da, bütün örgütlerde 
bürokratikleşmenin artması nedeniyle profesyonel, kaçınılmaz olarak daha 
makro bir örgütsel planın, amacın bir parçası olarak yönetilir hale gelmekte, 
çalışma alanının içeriğini belirlemekten alıkonulmakta; görevler, bir çeşit gö
revlendirme yoluyla profesyonele verilmektedir. Engel, bürokrasinin kendisi
nin olmasa bile, giderek artan bürokratikleşmenin, öncelikle profesyonelin 
hizmet verdiği kişi ya da küme ile olan ilişkisine zarar verdiğini belirtmekte
dir.6“

Profesyonelleşme ile bürokratikleşme arasındaki ilişkinin örgütlenmeye 
olan etkisini, birbirleriyle karşıt varsayımlara dayanan iki tezin yaklaşımıyla 
inceleyebiliriz. Profesyonellerin yeni ve değişen çalışma koşullarına uyum 
sağladıklarını ve profesyonel çalışma alanlarında özerkliklerini ve denetimle
rini sürdürdüklerini savunan ‘uyarlanma tezi,’ profesyonel olmayan örgütler
de çalışan profesyonellerin, kurumun sıradüzensel yapısından açıkça ayrılmış 
bölümlerde çalıştıklarını ve çalıştıkları bu bölümlerde, yönetsel denetime ‘bo
yun eğmektense’ gerçek profesyonel örgütlerin yapısal düzenlemelerini taklit 
etme eğiliminde olduklarını ileri sürmektedir.645 Uyarlanma tezinin varsayım
larını şöyle özetleyebiliriz: Profesyonellerin bürokratik örgütlerde çalışır hale 
gelmeleri profesyonel özerkliğe zarar veren bir gelişme değildir. Profesyonel
ler. bürokratik örgütlerde profesyonel yetkelerini uygulayabildikleri bir or
tamda ‘uyum’ içinde çalışmaktadır. Ücretli olarak çalışmaları nedeniyle kimi 
durumlarda profesyonel amaçlara aykırı olabilecek örgütsel amaçlara hizmet 
vermek zorunda kalabilmektedirler. Fakat, profesyonel birimlerin yöneticile
rinin de genellikle profesyonel olmaları nedeniyle, örgütteki üst düzey yöne
ticilerin bunların yetki alanlarına çok sınırlı müdahale olanakları bulunmakta
dır.646 Büyük bir kamu örgütü ya da özel örgüt içindeki hukuk müşavirliğinde,

644 Üstteki kaynak, s. 14. Engel, doktorlar üzerine yaptığı bir araştırmada serbest çalışan dok
torların en az düzeyde bürokratik çalışma koşullarına sahip olduklarını, özel şirketlerde ça
lışan doktorların orta düzeyde bürokratik ortamlarda çalıştıklarını buna karşılık devlete bağ
lı örgütlerde çalışan doktorların bürokratikleşme düzeyi oldukça yüksek olan bir ortamda 
hizmet sunduklarım belirtmektedir.

645 J. E. Wallace, anılan “Organizational and Professional...,” s. 230.
646 G. V. Engel, anılan "Professional Autonomy...,”  s. 12; R. H. Hall, anılan “Some Organiza

tional...,” s. 462; J. U. W allace, anılan “Organizational and Professional...,” s. 230.
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profesyonel değer ve amaçlara yönelik çalışacak, kararlan kendisi belirleye
cek olan birim yöneticisinin hukukçu olması bu duruma örnek olarak göste
ril mektedir/'17 Böylece profesyoneller, makine bürokrasisi içinde bile bir çeşit 
‘aııtonomous' örgüt gibi çalışabileceklerdir.

Profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçleri arasındaki ilişkinin, 
‘uyarlanma tezi’nin aksine birbiri ile ‘çatışan’ nitelikte olduğunu savunan 
ikinci tez, profesyonel ve bürokratik amaçların ve değerlerin, doğaları gereği, 
özellikle yetke ve bağlılık konularında çatışma içinde olduğunu ileri sürmek
tedir.“ 8

2. M esleki Bağlılık -  Örgütsel Bağlılık

Toplumsallaşma, bir ailede, grupta, örgütte ya da toplumda, o birimin 
kurallarının, değerleriyle ve normlarının, etik kodlarının eğitim süreciyle ve 
telkin yollarıyla benimsetilerek içselleştirilmesi sürecidir. Bir toplumsal sis
tem ile bu sisteme yeni giren bir üye arasındaki karşılıklı ilişkileri ifade eden 
bu süreç, kişinin o birime girmesiyle başlayan ve birimden ayrılmasından son
ra da etkileri devam eden bir özelliğe sahiptir. Bir topluma, örgüte ya da kü
meye yeni giren üye, girdiği yerde varlığını sürdürmek istiyorsa o birimin de
ğerler sistemini, normlarını ve birimin amacının gerekli kıldığı davranış ka
lıplarını öğrenmek, uygulamak ve bütün bunlara bağlılık duymak zorundadır. 
Bu norm ve değerler; birimin temel amaçları, bu amaçların elde edilmesi için 
gerekli araçlar, birim tarafından üyeye verilen görev ve sorumluluklar, bu gö
revin birimin amaçlarına uygun biçimde yerine getirilebilmesi için gerekli 
davranış kalıpları, birimin varlığının sürdürülmesini sağlayan kurallar ve ilke
lerle ilgilidir.*49 Hangi türde olursa olsun her birim kendi varlığını sürdürmek 
için üyelerinin bu kural ve ilkeleri benimsemesini ve kendisine bağlılık duy
masını ister.

647 J. E. W allace, anılan “Organizational and Professional...,” s. 230.
648 R. H. Hail, anılan “Some Organizational...," s. 463; P. Blau - W. R. Soott, amlan Formal 

Organizations..., s. 209,244-247; Richard, VV. Scotl, amlan “Professionals in...,” ; James E. 
Sorenson - Thomas L. Sorenson, am lan “The Conflict o f...,” s. 98 vd; Kuotsai T. L iou, 
“Professional Orientation and Organizational Commitment Among Public Employees: An 
Empirical Study o f Detention W orkers," Journal o f  Public Administration Research and  
Theory (V. 5, No. 2), s. 232. Proleterleşme tezi olarak da amlan bu teze, farklı boyutlarını 
da ele alarak Birinci Bölümde Proleterleşme Tezi başlığında değinmiştik.

649 Edgar H. Schein, “Örgütsel Sosyalizasyon ve Yönetim Mesleği,” (Çev. Halil Can), Amme 
İdaresi Dergisi (C. 8, S. 2 ,1975), s. 169.
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Bağlılık, bir kümenin, örgütün ya da kurumsallaşmış bir yapının üyeliği
ni duygusal ya da ussal nedenlerle sürdürme isteği ve bu üyelikte kalma zo
runluluğu olarak tanımlanabilir.650 Bürokratikleşme ve profesyonelleşme sü
reçleri açısından örgütsel bağlılık ve mesleki bağlılık gibi iki tür bağlılıktan 
söz edebiliriz.

Kişilerin bir kümeye, örgüte, mesleğe ya da kurumsallaşmış herhangi bir 
yapıya bağlılık duymasının gerisinde tutum ve davranışlarını biçimlendiren 
farklı rol örüntüleri ve toplumsal kimlikler yatmaktadır. Gouldner bu rol ve 
kimlikleri ‘açık’ ve ‘gizli’ olmak üzere iki başlıkta ele almaktadır.651 Açık rol
leri gözlemlemek ve belirlemek çok daha kolaydır; buna karşılık gizli toplum
sal roller, bireylerin her birinde, farklı biçimlerde oluştuğundan ve kurumsal
laşmamış rol örüntüsü olmalarından dolayı gözlemlenmesi zordur. Gizli rol 
ve kimlik, açık rol ve kimlik üzerinde bir baskı oluşturur, var olan açık top
lumsal rol sistemini tehdit eder. Açık roller örgüt içinde tanımlanmış ve örgüt 
yöneticileri tarafından buyurulmuş rollerdir. Buna karşılık, gizli roller buyu
rulmamış, kurumlaşmamış niteliktedir. Bu nedenle gizli rollerin denetim altı
na alınması daha zordur. Karmaşık örgütlerde gizli roller daha da önem ka
zanmaktadır. Karmaşık toplumsal ilişkilerde bireyin sadece tek bir toplumsal, 
hatta örgütsel kimlik sahibi olması neredeyse mümkün değildir. Biçimsel ör
güt üyesi olmak, örgütsel kimlik yanında iki gizli toplumsal kimlikten birine 
de sahip olmak anlamına gelmektedir. Bunlar kozmopolitan ve yerel toplum
sal kimliklerdir.652

Kozmopolitan kimlik, üst düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmayı, bağım
sız çalışmayı, çalışılan örgüte düşük düzeyde bağlılığı, buna karşılık dışsal re
ferans kümesi yönelimini; yerel kimlik, çalışılan örgüte yüksek düzeyde bağ
lılığı, çalışma arkadaşları ile yakın ilişkiyi ve içsel referans kümesi yönelimi-

650 Ayşe Can Baysal -  Mahmul Paksoy, “M esleğe ve Ürgtile Bağlılığın Çok Yönlü İncelen
mesinde Meyer -  Ailen Modeli,” İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi (C. 28, S. 1, 1999), s. 7.

651 Alvin W. Gouldner, “Cosmopolitans and Locals: Tovvard an Analysis o f Latcnt Social Ro- 
les I,” Administrative Science Qııarterly (V. 2, No. 3, 1957), s. 285.

652 Üstteki kaynak, s. 287. Bu kimlik tipleri doğrudan bağlılık yönelimlerini de belirlemekle
dir. Örneğin kozmopolitan kimlik profesyonel yönelimi, yerel kimlik bürokratik yönelimi 
belirlemektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. P. Blau - W. R. Scott, anılan FormaI Or- 
ganizations..., s. 64.
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ııi ifade etmektedir.65' Kozmopolitan ve yerel kimlikler, modem örgütlerde in
sanların tutum, davranış, yönelim ve bağlılıklarını farklılaştıran, kurumsallaş
mamış gizli kimliklerdir. Kozmopolitan kimliğin gelişmesi, toplumun uzman
laşması ve profesyonelleşmesi ile birlikte gerçekleşmiştir. Bu kimliğin geliş
mesi bir ölçüde yerel kimliği geriletmiştir. Şimdi bu iki gizli toplumsal kim
liğin yansımaları olarak örgütsel ve mesleki bağlılığı inceleyelim.

W ythe’ın belirttiği gibi artık yaşamın her noktasında niteliği ne olursa 
olsun örgütlerin, kurumsallaşmış yapıların egemen olduğu bir dünyada yaşı
yoruz. Örgütler içinde doğduğumuz, örgütlerce yetiştirildiğimiz ve örgütler 
içinde çalışarak yaşamımızı geçirdiğimiz bu dünyada bireyler artık birer ‘ör
gütsel insan’ (organizettion man) olarak karşımıza çıkmaktadır.6* Örgütsel in
san, geniş ve dar bir yaklaşım izlenerek iki biçimde tanımlanabilir. Geniş yak
laşımla örgütlerin bireylerin yaşamında giderek daha belirleyici konuma gel
mesi, örgütlülük anlayışına uygun biçimde düşünen birey tipini, yeni bir in
san tipi olarak ‘örgütsel bir toplumda örgütsel insan’ı yaratmıştır. Bu birey, işi 
ya da özel hayatı ile ilgili her türlü etkinliğinde bu anlayışa göre düşünmek, 
davranmak zorunda kalacaktır. Bu tip örgütsel insan tanımı bir duygusal bağ
lılıktan çok bir zorunluluğun ifadesidir.655 Dar yaklaşımla örgütsel insan tanı
mı yönetim bilimi yazınında da yer alan tanımdır. Bu tanıma göre örgütsel in
san, “çalıştığı örgütün amaçları dışında bağlılık tanımayan kişi”dir.656 Her ör
güt çalışanlarının kendisine bağlılık duymasını amaçlar; çünkü örgütler ancak 
kendilerine bağlı bireylerin varlığı ile ayakta kalabilir. Örgütlerin geleceği, 
örgütsel insanın niteliğine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu yüzyıl 
içinde giderek farklılaşma geçiren ‘örgütsel insan’m, ‘profesyonel insan’ ya

653 Referans kümesi, kişinin, değerlerine bağlı olduğu, kendisini kümenin değerlerleriyle ta
nımladığı gruptur. İçsel referans kümesi örgütün içinde var olan alt gruplar; dışsal referans 
kümesi ise örgütün dışında meslek, sendika vb. gibi gruplardır. Gouldner, kozmopolitan 
kimlik sahibi iki farklı tipten söz etmektedir. Bunlardan ilki olan the outsider, örgüte yöne
lik bağlılıkları çok zayıf olan ve maddi olanakları azaldığı zaman örgütten ayrılmayı kolay
ca düşünen dışsal bir referans yönelimine sahip uzman ya da profesyonellerdir. İkinci tip 
olan the empire builders, kendileri için dışarıda her zaman daha iyi imkanların bulunduğu 
yönünde bir inanca sahiptir. A. W. Gouldner, “Cosmopolitans and Locals: Toward an 
Analysis o f Latent Social Roles -  II,” Administrative Science Quarterly (V. 2, No. 4 ,1958), 
s. 446 vd.

654 A. Etzioni, anılan Modern Örgütler, s. 1. Etzioni’nin deyimiyle “toplumumuz örgütsel bir 
toplumdur."

u55 Örneğin bu yeni örgütsel insan uyku saatlerini, boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini,gi
yim tarzını vb. gibi özel yaşamı ile ilgili birçok konuda bile artık örgütsel gerekliliklere gö
re davranmak, onlara 'bağlı kalm ak' durumundadır.

656 William W hyte, The Organization M an  (New York: Doubleday Anchor Books, 1957), s. 
vd.: K. Fişek, anılan Yönetim, s. 110.
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da ‘şirket insanı’ gibi, yeni niteliklere göre yeniden tanımlanma çabalarını 
görmekteyiz.6” Bu yeni tanımlamaların gerisinde ‘toplumsallaşma,’ ‘bağlılık’ 
ve ‘kimlik’ kavramlarının yattığını söyleyebiliriz.

Kişilerin yaşamları boyunca en çok karşılaştıkları toplumsallaşma me
kanlarından biri örgütlerdir. Örgütsel toplumsallaşma farklı biçimlerde ger
çekleşebilir. Bu toplumsallaşma, bir ölçüde kişinin henüz örgüte girmeden, bu 
örgüt için gerekli öğrenimi gördüğü eğitim kurumunda başlasa da, esas olarak 
kişinin örgüte girmesinden sonra biçimlenir. Toplumsallaşmanın hızı ve etki
liliği çalışan açısından iş tatmini, verimi ve güvenliği ile ilgiliyken; örgüt açı
sından, varlığını devam ettirmesinin bir ön koşuludur. Örgütler, yeni üyeleri
ni toplumsallaştırmada başarılı olabildikleri sürece varlıklarını sürdürebilir
ler.658 Örgütsel toplumsallaşma süreci bu açıdan önemlidir. Kişinin örgüte 
bağlılığını sağlayan en temel unsur örgütün kişiye verdiği ekonomik ve top
lumsal güvencelerdir. Birey ile örgüt arasındaki ilişkinin kalıcılık ve sürekli
lik niteliğini taşıması birey açısından örgütsel bağlılığı sağlayacaktır. Daha 
önce de değindiğimiz gibi birey örgütteki geçmişini, geleceğine yönelik bir 
yatırım olarak kabul eder; örgütten ayrılırsa sağlamış olduğu ekonomik gü
venceleri ve statü, unvan, saygınlık gibi toplumsal güvenceleri yitireceğini 
düşünür.659 Toplumsallaşmanın temel amacı üyelerin örgüte bağlılığını sağla
maktır. Örgütsel bağlılığın gerisinde Gouldner’in tanımladığı gizli kimlikler
den biri olan yerel kimlik yatmaktadır. Yerel kimlik, en tipik biçimiyle ‘ör
gütsel insan’ ya da ‘şirket adamı’ kavramlarında somutlaşmaktadır.6“1

657 Warren Bennis, Beyond Bureaucracy: Essays on the Development and Evolution o f  Human 
Organization (San Francisco: Josscy-Bass Publishers, 199"!). s. 29.

658 E. H. Sclıein, anılan “Örgütsel Sosyalizasyon...,” s. 168.
659 A. Toffler, anılan Şok..., s. 127.
660 Gouldııer, dört tip yerel kimlikten söz etmektedir. Bunlardan ilki the dedicated, kendilerini, 

örgütlerini diğer örgütlerden ayıran özellikler ile tanımlayan ve 'gerçek inananlar’ olarak 
adlandırılan kişilerdir. Örgüte derinden bağlıdırlar ve kendilerini örgüte adarlar. Onlar için 
örgütte uzlaşma çok önemlidir. İkinci tip yerel kimlik olan true bureaucrat, sadece örgütün 
değerlerine değil, örgütün her şeyine bağlılık duyar. True bureaucrat için örgülün güvenli
ği çok önemlidir. Bu nedenle true bureaucrat, örgüt içindeki davranışları kontrol etmeye 
yönelik olarak daha yetkecidir ve biçimsel düzenlemelere önem verir. Üçüncü yerel kimlik 
tlıe homeguard, yerel kimlikler içinde en az uğraşsal uzmanlığa sahip gruptur. Eğitim dü
zeyleri çok yüksek değildir. Örgütü diğer örgütlerden ayıran özelliklerden çok, örgüt için
deki alt gruplaşmalara bağlılık duyarlar. Alt vc orta düzey yöneticiler bu gruptadır ve ço
ğunlukla kadındırlar. Örgüte bağlılıkları özel nedenlerden dolayı görece sınırlıdır. Dördün
cü yerel kimlik tlıe elders, küme içindeki en eski üyelerdir. Örgütte eıı uzun süreden beri bu
lunan bu üyeler diğer yerel kimliklere göre bağlılıkları en fazla olan gruptur. Bu bağlılık 
ilerlemiş yaşlarıyla da ilişkilidir. Eski olmak, örgütsel değerlerin oluşmasında katkısı oldu
ğunu düşünmek, örgütü iyi bilmek, bu bağlılığı yaratan nedenlerdir. Örgüt içinde oluşan bi
çimsel olmayan ilişkiler bu bağlılığı daha da güçlendirir. A.W. Gouldner, anılan “Cosmo
politans and Locals II...,” s. 446 vd.
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Örgüte ya da kuruma bağlılık, “bireyin kurum çıkarlarını kendi çıkarla
rından üstün görmesi hali”dir.“ ' Bireyler, günlerinin önemli sayılabilecek bir 
bölümünü ailesi ile birlikte değil, işinde geçirmektedirler. İş, insan yaşamının 
önemli bir parçası haline gelmiştir; hatta bireyleri büyük ölçüde yönlendirir 
konumdadır. Bireyler için de, örgütsel bağlılık belirleyici hale gelmiştir. Bu
nun başlıca nedeni, örgütlerin, “kişinin geleceğine yönelik beklentilerini ger- 
çekleştirme”deki en önemli araç olmasıdır.“ 2 Örgütsel bağlılığın üst düzeyde 
olması, kişinin örgütün amaç ve değerlerini benimsediğini, örgüt içindeki ça
lışmalarında istekli olduğunu gösterir; kişide örgüt içinde kalma isteği doğu
rur.663 Örgütsel bağlılığı sağlamak, çalışanlar arasında ‘biz duygusu’nu geliş
tirmekle olanaklıdır. Örgütte biz duygusunu yaratmak, küme dışındakilerden 
‘onlar’ diye söz etmek örgütsel bağlılığın oluştuğunun göstergeleridir. Bu du
rumda örgüt üyeleri, örgütü öylesine benimserler ki örgüt tarafından benim
senen değerleri kendi değerleri sayarlar. Örgüt, “kişi benliğinin bir uzantısına 
dönüşür.”661

Örgüt içinde çalışanların nasıl davranmaları gerektiğini belirten düzenle
meler mevcuttur. Bu düzenlemelere uymayan kişi yaptırımla karşı karşıya ka
lacağını ve diğer çalışanlar tarafından dışlanacağını bilir. Örgüte bağlılık, ça
lışanların örgüte uymasını ve örgüt değerlerine ters düşebilecek eylemlerden 
kaçınmasını gerektirir.665

Örgütler, varlığını sürdürmek için örgütsel bağlılığın ve sorumluluğun 
yerleşmesini sağlamak zorundadır. Örgütsel bağlılığı sağlamak için de, değer
ler, normlar, etik kodlar ve simgelerden oluşan bir örgütsel kültür geliştirme 
yoluna gidilmektedir. Bu uygulama, başarının bir gereği olarak kabul edil
mektedir.

Örgütsel bağlılık, özellikle örgütsel etkililik çalışmalarında ele alınmış
tır. Bu çalışmalarda üst düzeyde örgütsel bağlılığın olduğu örgütlerin genel
de, çalışanların devamlılığının en fazla olduğu, güdülenmenin en iyi gerçek
leştiği, düşük işgücü devrinin yaşandığı dolayısıyla da örgütsel etkililiğin

661 A. C. Baysal -  M. Paksoy, anılan "M esleğe ve Örgüte...,” s. 8.
662 Amanda Sinclair, "Codes in the W orkplace: Organisational Versus Professional Codes,” 

Margaret Coady-Sidney Block (eds.). Code o f  Ethics and Professions (Melbourne: Melbo
urne University Press, 1996), s. 101

663 A. C. Baysal -  M. Paksoy, anılan “Mesleğe ve Örgüte...,” s. 8.
664 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönelimi, s. 85.
665 Üstteki kaynak, s. 74.
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yüksek olduğu örgütler olduğu saptanmıştır.666 Örgütsel bağlılığın, örgütsel 
davranış, iş doyumu ve başarım ile olan ilişkisinin incelendiği bir araştırma
da, örgütlerin personel politikalarının giderek, çalışanlarının iş doyumunu 
sağlamaya değil, örgüte bağlılıklarını sağlamaya yöneldiği sonucuna varıl
mıştır.'67

Örgütsel bağlılık, örgüt içinde başarım düzeyini artırmanın da en temel 
yollarından bir olarak kabul edilmekte, “örgütlerin etkililiğini artırmak için 
her düzeyde yeteneğe, her türlü adanmaya, sorumluluk duygusuna...örgütle 
bütünleşmeye” gereksinme vardır.'6* Bu nedenle buna yönelik olarak, örgüt 
içinde haftanın ya da ayın en iyi elemanını seçme, yeni ödüllendirme sistem
leri, ortak çalışma grupları gibi uygulamalar yerleşmeye başlamıştır.669 Bu uy
gulamaların gerisinde, örgütü bir aile olarak tanımlayıp, çalışanların da ken
dilerini bu ailenin üyeleri gibi görmeleri sayesinde güdülenmelerini sağlamak 
yatmaktadır.

Profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçleri açısından önemli olan 
diğer bir bağlılık türü mesleki bağlılıktır. Gouldner’in daha önce değindiği
miz gizli toplumsal kimliklerinden biri olan kozmopolitan kimlik, mesleki 
bağlılığı belirleyen ana etmendir. Kozmopolitan kimlik en tipik biçimiyle uz
man ya da profesyonelde somutlaşır. Uzman ya da profesyonelin örgütsel 
bağlılığı, işe ve mesleğe bağlılığına göre oldukça geri plandadır. Sahip olduk
ları teknik ve mesleki bilgi-beceri nedeniyle uzman ya da profesyoneller ya
tay iş hareketliliğine sahip olup birçok örgütte kolayca iş bulabilirler. Bu özel
likleri nedeniyle bu tip çalışanlara ‘gezgin’ adı da verilmektedir. Dışsal bir re
ferans grubuna bağlılık duydukları için kendilerini çalıştıkları örgütün bir 
parçası olarak görmezler.670

666 K. T. Liou, anılan “Professional Orientation . . . ” s. 231.
667 A. C. Baysal -  M. Paksoy, anılan “Mesleğe ve Örgüte...,” s. 13-15. İlk bakışta iş doyumu 

olmayan bir çalışanın örgüte bağlılık duym ası anlamlı gelmemektedir. Fakat, işgücü piya
sasında artan rekabet, nitelikli ve niteliksiz işgücünün işs'z kalması ve bu orandaki artış vb. 
gibi nedenlerle örgütler, sağladığı iş olanağı karşısında düşük ücret, fazla çalışma saatleri 
vb. gibi iş doyumunu azaltan etmenlere rağmen çalışanlarını örgüte bağlayabilmektedir. Bu 
bağlılık benimseme, istekli olına gibi duygusal temellere dayanmaktan çok, koşulların ge
rektirdiği zorunlu bir nitelik taşımaktadır.

668 A. Herbert Simon, "W hy Public Administration,” Public Administration Review  (V. 58, 
No. 1, 1998), s. ii.

669 A. Sinclair, anılan “Codes in the W orkplace...,” s. 88.
670 AAV. Gouldner, anılan “Cosmopolitans and Locals I...,” s. 289.
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Mesleki bağlılığın oluşumundaki etmenlerden biri mesleki eğitimdir. 
Mesleki eğitimin niteliği, o meslekte çalışan profesyonellerin yönelimlerini 
belirlemektedir. Örneğin mühendisler, aldıkları yoğun eğitim nedeniyle aka
demisyenlere göre daha bürokratik yönelime sahip olabilmektedirler.671 Mes
leki eğitim, bireylerin o mesleğin gerektirdiği bilgiye, beceriye, etik kodlara, 
değerlerle normlara sahip olmasını sağlayarak mesleki toplumsallaşmasını 
sağlamaktadır. Mesleki eğitim süresince yaşanan toplumsallaşma ile birey he
nüz eğitim aşamasında mesleğine yönelik bir bağlılık duymaya başlayacaktır. 
Fakat bu, mesleki bağlılığın oluştuğu anlamına gelmez. Mesleki bağlılık esas 
olarak bireyin ‘meslek üyesi’ olması ile başlayan bir süreçtir. Mesleki eğitim
de birey mesleğin büyük ölçüde kuramsal ve bir ölçüde de uygulama bilgisi
ni öğrenir, ülküsel norm ve değerlerine yönelik bir ilgi ve bağlılık duymaya 
başlar. Fakat, birey o meslek alanında çalışmaya başladığında, beklentisine 
uygun bir meslek ortamıyla karşılaşmayabilir; ya da kendi meslek alanında 
bir örgüte girdiğinde, farklı bir toplumsallaşma süreci ile karşılaşabilir. Çün
kü, profesyonel örgüt de olsa örgütlerin mesleki ilkelerin yanında, yapı ve iş
leyişine egemen olan kendine özgü örgütsel değerleri de vardır. Bu değerler 
kişinin mesleki eğitimi sırasında kendisine aktarılan değerler kümesinden 
farklı olabilir. Örneğin bir hekim henüz tıp eğitimi sırasında bu mesleğe yö
nelik bir değerler kümesi ile donatılır, mesleğe hazırlanır. Fakat bu, daha çok 
mesleğin kuramsal ve uygulayımsal bilgisini kazandırma yönündedir. Birey, 
eğitimini tamamlayıp hekim olarak hizmet sunmaya başladığında bazı görev 
ve sorumluluklarla karşılaşır. Üzerine yüklenen bu sorumluluk, kişinin eğitim 
kurumunda iken mesleğe yönelik beklentisinden uzak olabilir. Kişi hekim 
olarak bir hastanede işe başladığında artık sadece bir meslek üyesi değil aynı 
zamanda bir örgüt üyesidir. Bu nedenle birey açısından hekimlik mesleği, ‘bir 
hastayı iyileştirmek,’ ‘tıp alanında araştırmalar yapmak’ ya da sadece hasta- 
hekim ilişkisi ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda örgütsel kimi yükümlülüklerin 
de var olduğu bir görev ve sorumluluk alanı olarak karşısına çıkar. Bu neden
le mesleki eğitim, mesleki bağlılığın oluşumunda ‘sınırlı’ sonuçlar doğuran 
bir aşama olarak kabul edilebilir.

Mesleki bağlılığı etkileyen etmenlerden bir diğeri mesleki eğitimin 
uzunluğudur.672 Yapılan bir araştırmaya göre profesyonellerin eğitim düzeyle

671 F. Goldncr -  R. R. Ritti, “Professionalism as Career Immobility," American Journal o f  So
ciology (V. 72, 1967), s. 491-494.

672 George A. M iller, “ Professionals in Bureaucracy: Alienation Among Industrial Scientists 
and Engineers,” American Sociological Review  (V. 32, No. 5, 1967), s. 756-757.
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ri yükseldikçe mesleki bağlılıklarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek li
sans derecesine sahip profesyoneller, lisans derecesi almış profesyonellerden; 
doktora derecesi almış profesyoneller de yüksek lisans ya da lisans derecesi 
olan profesyonellerden daha çok mesleki bağlılığa sahip olmaktadır. Çünkü, 
uzun eğitim süreci aynı zamanda profesyonele yönelik bir yatırımı ifade et
mektedir. Profesyoneller açısından bu eğitim, örgütlere daha üst düzeyden 
girmek, örgüt içinde yükselmek ya da daha yüksek maaş almak gibi ödülleri 
elde etmesini sağlamakta, bu da profesyonelleri hem ekonomik hem de top
lumsal açıdan daha çok güdülemesi nedeniyle, daha çok mesleki bağlılık 
duymalarına yol açmaktadır. Her ne kadar üst yönetimin sağlamış olduğu ola
nakların profesyoneller açısından mesleki bağlılığı artırdığı yönünde bulgular 
olsa da, yöneticiliğin mesleki bağlılığı gerilettiği de bir gerçektir. Bir profesö
rün dekan ya da rektör, bir hekimin de başhekim olması, her ne kadar meslek 
ile ilgili de olsa, hizmetin örgütlenmesine yönelik örgütü yönetme işlevine da
ha çok zaman ayırmaları nedeniyle mesleki etkinliklerden zorunlu olarak 
uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Bu durum bir taraftan mesleki bağlılığı 
gerileten bir sonuç doğurmakta, diğer taraftan da örgütsel sorumluluğun daha 
ağır basmasına yol açmaktadır.

Bir önceki başlıkta ele aldığımız “çatışma tezi” ve “uyarlanma tezi” ör
gütsel ve mesleki bağlılık açısından da değerlendirilebilir. Çatışma tezi, pro
fesyonel ilkeler ve değerler ile örgütsel ilkeler ve değerler arasındaki çatışma 
nedeniyle, bu iki değer seti arasında kalan bireyin ciddi bir bağlılık sorunu ya
şayacağı; buna karşılık uyarlanma tezi, mesleki ve örgütsel bağlılığın birbir- 
leriyle karşıt değil, aksine birbirlerini destekleyen yönelimler olduğu varsayı
mına dayanmaktadır.6”

Mesleki ya da örgütsel bağlılığın oluşumunda çeşitli yapısal etmenlerin 
farklı etkileri vardır. Wallace yaptığı bir çalışmada örgütsel katılma, özerklik 
derecesi, biçimsellik düzeyi ve ödüllendirme ölçütleri, yaşamuğraşı olanağı, 
uzmanlaşma düzeyi ve meslektaşlık bilinci gibi yapısal etmenleri çatışma te
zinin ve uyum tezinin farklılaşan varsayımlarına göre ayrı ayrı incelemiştir.6” 
Şimdi sırasıyla bu varsayımları inceleyelim.

İlk varsayım örgütsel katılmanın örgütsel bağlılığı artıracağı yönündedir. 
Profesyonel olmayan bir örgütte, katılma arttıkça örgütsel bağlılık da artmak

673 K. T. Liou, anilan “Professional Orientation...,”  s. 232.
674 J. E. Wallace, anilan "Organizational and Professional...,” s. 228-235,248.
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tadır. Katılma, çalışanları örgüt ve örgütsel kararlar ile bütünleştirir. Örgütsel 
katılma, örgütsel bağlılığı artırıcı etkide bulunurken profesyonel bağlılığa bu 
tür bir etkide bulunmaz; çünkü bu tür bir örgütte örgütsel kararlar örgütün ya
pı ve işleyişi ile ilgilidir. Diğer bir varsayım, özerklik düzeyi yükseldikçe ör
gütsel bağlılığın artacağı yönündedir. Özerklik, profesyonellerin çalışmaları 
üzerinde sahip oldukları denetim düzeyini belirlediği için, profesyoneller ile 
çalıştıkları örgüt arasında başlıca çatışma.kaynaklarından biridir. E ğ *  profes
yoneller yeterli düzeyde özerkliğe sahip değillerse örgüte bağlılıkları az ol
maktadır. Buna karşılık özerk bir çalışma ortamına sahiplerse çalıştıkları ör
güt ile çatışma yaşamayacaklardır; dolayısıyla da örgütsel bağlılık düzeyleri 
yük. ek olacaktır.

Uyarlanma tezinin diğer bir varsayımı, biçimsellik düzeyinin artmasının 
örgütsel bağlılığı artıracağı yönündedir. Her örgütün yapı ve işleyişini düzen
leyen kurallar mevcuttur. Bu kurallar bütün örgütü ilgilendirdiği gibi profes
yonelleri de ilgilendirir. Biçimselleşmiş bu kurallar profesyonellerin özerkli
ğini ve takdir yetkisini azaltmamaktadır, aksine profesyoneller çalışmalarını 
gerçekleştirmek için bu tür kurallara gereksinme duyarlar. Biçimselliğin art
ması proleterleşme tezinin iddia ettiği gibi örgütsel bağlılığı azaltmaz, aksine 
artırır, çünkü, bu kurallar profesyonel norm ve değerlerin güçlenmesini ve ko
runmasını sağlar. Uyarlanma tezinin diğer bir varsayımı, yaşamuğraşı olana
ğının yüksek olmasının örgütsel bağlılığı artıracağı yönündedir. Profesyonel
ler seçtikleri meslek alanında yaşam boyu çalışacakları beklentisindedirler. 
Profesyonel örgütlerde, profesyonellerin profesyonel ölçütlere göre yüksel
meleri öngörülmüş, yaşamuğraşı boyunca yükselmelerini sağlayacak düzen
lemeler yapılmıştır. Profesyonel olmayan örgütlerde yükselmeleri ancak yö
netsel görevlere geçmeleri ile mümkündür. Diğer bir varsayım, uzmanlaşma 
düzeyinin artmasıyla örgütsel ve mesleki bağlılığın artacağı yönündedir. Uz
manlaşma kendi dar uzmanlık alanında bilgi ve beceri sahibi profesyonele, sa
hip olduğu takdir yetkisinin getireceği doyum nedeniyle mesleki bağlılığı; ör
güt içinde uzmanların karşılıklı bağımlılık içine girmesini sağladığı için de ör
gütsel bağlılığı artırıcı bir sonuç doğurur. Uyarlanma tezinin son varsayımı 
güçlü meslektaşlık bilincinin mesleki bağlılığı artıracağı yönündedir. Meslek
taşlık bilinci, sağladığı dayanışma hissi nedeniyle mesleki bağlılığı güçlendirir.

Örgütlenme modellerinden biri olan makine bürokrasisinde örgütsel bağ
lılık, çalışanlara sağladığı iş güvencesi ve statü nedeniyle diğer örgütlenme 
modellerine göre daha üst düzeyde bulunmaktadır. Profesyonel bürokraside 
çalışanların, büyük ölçüde mesleki bağlılığa yönelmeleri nedeniyle, örgütsel
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bağlılıkları düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Mintzberg, örgütsel bağlılığın, 
her türlü örgütlenme biçimi için bir zorunluluk olduğunu ve özellikle profes
yonel bürokraside, örgüte bağlılık düzeyinin düşük olmasının profesyonel 
hizmetin başarıyla sunulmasını da etkileyeceğini; bu nedenle de, çalışanların 
örgütü ve mesleklerini ayrı, birbiriyle ilişkisi olmayan birer alan olarak gör
memeleri ve iki yapı arasında işbirliğini geliştirecek düzeneklerin kurulması 
gerektiğini belirtmektedir.6”

Bürokrasinin profesyonelleşmesi ile yönetimde bir kimlik ve bağlılık so
rununun doğduğu, çalışanların benimsenecek değerler, yönelecek amaçlar, iz
lenecek yöntemler ve birbiriyle çoğu zaman çatışan amaç ve değerlere bağlı
lık konularında bir bölünme yaşadıkları söylenebilir.676 Çünkü profesyoneller, 
çalışma yaşamında birbirinden farklı iki sisteme girmektedir. Bunlar, farklı 
örgütlenme ilkelerine ve değerlere dayanan meslekler ve örgütlerdir. Her iki 
sistem de bireylerin tek ya da en azından ilk bağlılık yeri olarak görmesini 
sağlamaya yönelir. Bir meslek sahibinin bir örgüte girmesi durumunda oldu
ğu gibi bazı sorunlar yaşanmaktadır. Örgüt üyesi profesyonel, birbirinden 
farklı ilke ve değerlere sahip iki sisteme birden üyedir. Bürokrasi içinde yer 
alan profesyonellerin tümü bu ikili tercih ile karşı karşıya kalır.677 Bu durum
da profesyonellerden bir tercih yapmaları beklenir. Profesyonel, örgütsel bağ
lılığı mı, mesleki bağlılığı mı seçecektir?678 Bağlılık yöneliminin ne olabilece
ği konusunda farklı düşünceleri görmekteyiz.

Profesyonel eğitim alan bireyler, iş doyumu yüksek olduğu takdirde ör
güt içinde kendilerini “yerel” kimlikleri ile tanımlamaya başlar ve dışarıya 
yönelik bir istemde bulunmazlar. Profesyonel için örgüt, giderek çalışma ya
şamını, iş tanımlamalarını ve işle olan bağlarını öncelikle biçimlendiren et
men haline gelir. Profesyoneller farklı alanlarda uzmanlaşmış eğitim almala
rına rağmen ortak değerler ve normlara sahip bir kültürel çevre içinde giderek

675 H. Mintzberg, anılan The Structuring..., s. 374.
676 K. T. Liou, anılan “Professional Orientation...,”  s. 234; G . Esland anılan “Professions and 

Professionalism,” s.227-228; J. E. W allace, anılan “Organizational and Professional...,” s. 
228.

677 G. Esland anılan "Professions and Professionalism,” s. 227; R. W. Schott, anılan “ Professi
onals in Bureaucracies...,” s. 266.

678 Bağlılık hem kişinin kendi kendine çözümlemesi, hem de dışarıdan ölçülmesi zor olan, çok 
yönlü bir değişkendir. Bu nedenle, mesleki ya da  örgütsel bağlılıktan söz ederken daha çok 
kişinin tutum ve davranışlarını biçimlendiren baskın yönelim dikkate alınabilir. Kişinin bu 
iki bağlılık türü arasında kesin bir tercih yapması oldukça güçtür.
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kendilerini meslekten çok örgüte bağlı hissedebilirler.6” Bu düşünceyi destek
leyen bir gerekçeyi Simon’da da görmekteyiz. Örgütlerde profesyonellerin 
bağlılık yönelimleri konusunda bir çatışma yaşaması ve tercih yapmak duru
munda kalması durumunda genellikle tercihlerini örgütsel bağlılık yönünde 
kullanacakları varsayımını, Simon’un, “her kişinin bağlılıkları bir aşamalar 
zinciri ya da piramit biçimindedir ve piramidin tabanında yer alan daha küçük 
ve içten kümelere karşı duyulan bağlılık, anlaşmazlık çıktığında daha geniş 
kümelere duyulan bağlılığa göre genellikle daha güçlü olur” düşüncesi des
tekler niteliktedir.680 Fakat yine Simon’un belirttiği gibi “bir örgütte çalışan 
meslek üyesinde örgütsel bir bağlılık yaratmak güçtür.”681 Örgütsel ya da mes
leki bağlılığın genellikle birbiri ile ters orantılı olarak ilerlediği, birine olan 
bağlılığın artmasının diğerine olan bağlılığı azalttığı düşünülürse bu güçlük 
daha iyi anlaşılacaktır.682

Örgütsel bağlılığın yerini bütünüyle mesleki bağlılığın alacağı yönünde 
de bir iddia vardır. Profesyonelleşme düzeyinin artmasıyla örgütsel insanda 
önceleri görülen bağlılığın, "duman benzeri uçup gittiğini" ve onun yerini 
mesleki bağlılığın aldığını iddia eden Toffler, 'devingen kişi' olarak tanımla
dığı profesyonellerin, aynı yerde kalsalar bile yerel örgüte bağlılıklarının ger
çek ‘örgütsel insan’ın düzeyine hiçbir zaman erişemeyeceğini, bu kişinin ar
tık örgüte tam olarak inanmayacağını belirtmektedir.683

Örgütsel ve mesleki bağlılık kamu çalışanları açısından da değerlendiril
miştir. Kamu yönetiminde çalışan uzman ve profesyoneller kozmopolitan 
kimlik sahibi kişilerdir. Reismann’ın ‘işlevsel bürokrat’684 olarak adlandırdığı 
ve yönelimleri bürokrasinin dışında olan kozmopolitan kimlik sahibi bürok
ratlar, bürokrasi içindeki çalışma arkadaşlarından çok meslektaşlarıyla birlik

679 A. Sinclair, anılan “Codes in Ihe W orkplace...,” s. 102. Avustralya kamu yönetiminde pro
fesyonel nitelikli kıdemli uzman kamu yöneticileri arasında yapılan bir araştırmada yöneti
cilerin daha çok yerel kimliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Yöneticiler, bağlılık yö
nelimlerini -her biri yüz üzerinden olmak- üzere % 90 Avustralya devletine, % 84 örgütle
rine, % 72 üstlerine, % 69 örgütün liderine, % 56 mesleklerine karşı bağlılık olarak tanım
lamışlardır. Bu sonuçların da göstermiş olduğu gibi, kimi durumlarda örgütsel bağlılık pro
fesyoneller için de mesleki bağlılığın önüne geçebilmektedir.

680 A. H . Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi, s. 87.
681 Üstteki kaynak, s. 106.
682 J. E. W allace, anılan “Organizational and Professional...,” s. 230.
683 A. Toffler, anılan Şok..., s. 128-129. Toffler, son cümleyi John Gardner’den aktarmaktadır.
684 Reism ann'ın kategorileştirmesi için bkz .M esleklerin Kamu Yönetiminde Yer Almasının So

nuçları başlığı.
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te olmayı tercih ederler. Bir mühendis, kamu yönetiminde çalışmasına karşın, 
çalıştığı örgütte yer almayan diğer mühendisler gibi düşünmek, onlarla birlik
te hareket etmek ister. Bu nedenle de geleneksel bürokratlara göre çalıştığı ör
güte daha az bağlılık duyar. İşlevsel bürokratın iş doyumu ancak, profesyonel 
standartlara uygun olarak çalışmasıyla mümkündür.6*5

II. KAMU YÖNETİMİ -  KAMU YÖNETİCİLİĞİ -  PROFESYONELLEŞME

A. Kamu Yönetiminde Profesyonelleşme

Toplumsal işlevlerin karmaşıklaşmasına ve yeni işlev ve sorumluluk 
alanlarının ortaya çıkmasına rağmen kamu yönetiminin bu gelişmelere cevap 
verememesi, gerek örgütsel, gerek kapasite olarak yetersizliği ile ilgili tartış
maları gündeme getirmiştir.6“  Yaşadığı bu yetersizliklere yönelik çözüm öne
risi olarak sunulan kamu yönetiminin profesyonelleşmesinin gerekliliği de bu 
tartışmalar içinde yer almaktadır. Bu bölümde kamu yönetiminin profesyo
nelleşme sürecinde mesleklerin konumu, kamu yönetiminde yer alma biçim
leri ve bu süreç içinde kamu yönetiminin örgütlenmesinde ve işleyişinde ya
şanan gelişmeleri ele alacağız.

1. Kamu Yönetiminde M esleklerin Konum u

Kamusal yöneltilerin belirlenmesi sürecinde farklı aktörler ve etmenler 
rol oynamaktadır. Bu aktörlerden biıi bürokrasinin kendisidir. Bürokrasiyi bir 
makine biçiminde ele alan ve onu, yürütme organının bir aygıtı, salt alınan ka
rarların uygulayıcısı olarak gören klasik yönetim yaklaşımında, bürokrasinin 
kamusal yöneltilerin belirlenmesi sürecindeki etkisi çok sınırlı olarak kabul 
edilmiştir. Fakat gerek bürokrasinin tarihten gelen gücü, gerek bileşiminde 
yaşanan değişimler nedeniyle bu etkinin sınırlı olmadığını, hatta kimi zaman 
temel belirleyici aktörlerden biri olduğunu görmekteyiz. Bürokrasinin tarih
ten gelen gücünü daha sonraki bölümde ele almak üzere şimdilik bir yana bı
rakıp bürokrasinin bileşiminde yaşanan değişmeye ve bu değişmenin yarattı
ğı sonuçlara değinelim.

685 Leonard Reissnıan, “A Study of Role Conceptions in Bureaucracy,” Social Forces (V. 27, 
1949), s. 308’den aktaran P. Blau - W. R. Schott, anılan Formal Organizations..., s. 65; 
A.W . Gouldner, anılan “Cosmopolitans and Locals I...,” s. 289.

686 F. P. Sherwood, anılan “Responding to the Decline s. 211-212; Cemal Mıhçıoğlu, 
“Türkiye’de Yüksek Kademe Yöneticilerinin Eğitim i," ÂÜSBF Dergisi (C. 23, S. 2 ,1968), 
s. 39.
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Özellikle hizmet alanının genişlemeye başladığı İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında, devletin temel kamu hizmetlerinin planlanmasında, sunulmasında 
ve finansmanında etkili biçimde rol almaya başlamasıyla, bu hizmet alanla
rında, uzmanlık bilgisine sahip profesyoneller işlendirildiği görülmektedir.687 
Kamu yönetiminde mesleklerin etkin bir biçimde yer almasını sağlayan bu sü
reç sonunda işlevsel uzmanlaşma zorunlu hale gelmiştir.688 Bunun yansıması 
olarak da kamu yönetimi içinde genel konularda eğitimli olan genel nitelikli 
bürokratlar yanında, birçok teknik uzman ya da hekim, hukukçu, mimar, mü
hendis, öğretmen gibi profesyoneller de yer almaya başlamıştır.689 Bu gelişme, 
makine bürokrasinin geleneksel eylemci-destekçi birimler ayrışmasını birçok 
açıdan işlevsiz kılmış, yeni örgütlenme biçimlerini gerektirmiştir. Sağlık, ko
nut, altyapı, ulaşım, eğitim, enerji gibi birçok hizmet alanında uzmanlık bilgi
sine dayanan mesleklerin bürokraside yer almalarıyla, yöneltilerin belirlen
mesinde bürokrasinin doğrudan etkisi de artmaya başlamıştır. Bürokratların 
ve teknokratların, yönetsel süreç içinde sadece birer uygulayıcı olmanın öte
sinde, yönelti oluşturmada belirleyici bir konuma gelmeleri, bürokraside uz
manlık bilgisinin yerleşmesi gibi bir sonuç doğurmanın ötesinde, bürokrasi
nin özel bir güç olarak, kendisini daha farklı bir düzlemde tanımlamasını sağ
layacak bir süreci de başlatmıştır. Bu süreç kamu yönetiminin profesyonelleş
mesidir.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi sürecinin gerisinde, mesleklerin 
kamu yönetiminde yer almaya başlaması vardır. Kamu yönetiminde yer alan 
meslekleri başlıca iki grupta değerlendirebiliriz.690

1-Genel Meslekler: Bu grupta, üyeleri hem kamuda hem de özel sektör
de işlendirilen bu nedenle de personelin işe alınması ve işte tutulmasına yö
nelik konularda kamunun, özel sektör ile rekabet etmek zorunda olduğu avu
katlık, mühendislik ve hekimlik gibi meslekler yer almaktadır. Büyük ölçüde 
yerleşik ve tanınmış bu mesleklerin yanında, profesyonelleşme sürecindeki, 
personel yönetimi, halkla ilişkiler, iletişim ve medya, bilgisayar teknolojisi ve 
pazarlama gibi uzmanlık alanlarındaki uğraşları da bu grupta değerlendirebi
liriz.

687 P. Dunleavy - B. O'leary, anilan Theories o f  the Slate, s. 300.
688 F. C. Mosher, anilan Democracy and..., s. 120-121.
689 J. P. Burke, anilan Bureaucratic Responsibility, s. 25.
690 F. C. M osher, anilan Democracy and..., s. 100 vd.
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2-Kamu Hizmeti Meslekleri: Bu kategori, kamu yönetiminde yer alan ve 
kamu hizmetlerinin sunulmasında esas olan meslekleri kapsar. Kamu hizme
ti mesleklerini de başlıca iki kümeye ayırabiliriz. İlki, askerlik, polislik, dışiş
leri, kamu mâliyesi alanlarındaki meslekler gibi belirli bir alanda uzmanlaş
mış, işe alma, yükselme gibi konularda özel, kendi düzenlemelerine sahip 
mesleklerdir. İkinci kümeye ise, kamu hizmeti meslekleri içinde yer alan ama 
ilk kümenin sahip olduğu gelişmiş mesleki davranış öncüllerine sahip olma
yan, öğretmenlik, eğitim yöneticiliği, kütüphanecilik, sosyal uzmanlık gibi 
uğraşları örnek gösterebiliriz. Bunların ortaya çıkışında neredeyse tamamen 
devletin rolü bulunmakta ise de, bir çoğu artan bir şekilde özel sektörce işlen
dirilmek istenmektedir. Bununla birlikte halen, çoğunlukla kamu yönetimin
de yer almaktadırlar. Gelişen meslekler olarak nitelendirebileceğimiz bu uğ
raşlar, devlet tarafından alanlarıyla ilgili olarak yetkilendirilmek suretiyle sta
tüleri belirlenmiş uğraşlardır. Kamu hizmeti meslekleri genel mesleklere gö
re daha az profesyonel niteliğe sahiptir. Bu meslek alanlarında, hizmetin nite
liğinin bir sonucu olarak, hizmetin amaçlarının belirlenmesi ve sunulması 
aşamasında siyasal ya da yönetsel tercihler, profesyonel ilkelerden daha öne 
çıkabilmektedir.691 Heper, 1920-1950 döneminin stratejik ve yasallaştırma 
kararlarına toplumsal tepki ifade eden bir tutuma girdiğini ifade ettiği ve 
“yeni elit” olarak adlandırdığı mühendis ağırlıklı teknokrat-teknisyenlerin 
“geleneksel bürokratik elit”lere karşı bir iktidar mücadelesine girdiğini;692 
fakat yine de 1950’lerde “geleneksel bürokratik elitin kendi devlet felsefesini 
geliştirmek bakımından otonomiye sahip olmaya devam ettiği” belirtmekte
dir.693 Aruoba bu gelişmeyi şöyle özetlemektedir:694

691 J. P. Burkc, anılan Bureaucratic Responsibility, s. 26-27.
692 Metin H eper, Bürokratik Yönetim G eleneği: Osmanlı İm paratorluğu ve Türkiye  

Cumhuriyetinde Gelişmesi ve Niteliği (Ankara: ODTÜ, 1974), s. 130. Heper, 1950’lerin 
bürokratik yönetim geleneği bakımından bir “ mihenk taşı" olduğunu, “yeni elit”in devlete 
ve bürokrasiye bakışı gibi siyasal yönelimleri açısından da 'geleneksel bürokratik e lif te n  
farklılaştığını belirtmektedir, bkz. üstteki kaynak, s. 120, 128 vd.

693 Metin Heper. Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme: Siyaset Sosyolojisi 
Açısından Bir İnceleme, (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1977), s. 73.

694 Çelik Aruoba, “ Bürokrat Kesim İçinde Mülki Amirlerin Yazgısı: Göreli Gelir ve Statü 
Gerilemesi,” FİŞEK, Kurthan (ed), Türkiye’de Mülki İdare Amirliği: Sistem ve Sorunlar 
(Ankara: TİD  Yayını, 1976), s. 81. Mühendisliğin 'mesleki bir tabaka olarak doğuşu’nun 
gerisinde devletin ekonomiye müdahalesi yatmakta ise de bu mesleğin gelişmesinde 
“devletçiliğin sorgulanması ve buna paralel olarak pazar ekonomisine" önemli bir etmendir. 
N. Göle, anılan, Mühendisler ve..., s. 107, 115.
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"¡950 sonrasının en önemli özellikleri 1940'ardu beliren bazı eğilim  ve 
gelişmelerin lıız kazanması, yıllardır devlet memurluğu sistemine yön vermiş 
olan ilke ve değerlerin yıkılmaya başlaması, sistem içindeki çeşitli iş ve meslek
lerin göreli değer ve önemlerinde biiyiik dalgalanmaların görülmesidir. 1950- 
1960 dönemine damgasını vuran ve statü değeri en yüksek hızla gelişen 
mesleğin 'm ühendislik' olduğunu söylemekte sanırız bilimsel bir sakınca yok
tur."

Mesleklerin kamu yönetimindeki konumu büyük ölçüde, bürokrasinin 
üstlenmiş olduğu yönetsel, siyasal ve toplumsal rol ile ilişkilidir. Örneğin, 
Cumhuriyet sonrasında bürokrasinin modemleşmeci bir misyon üstlendiği 
Türkiye’de, 1950’lere kadar kamu yönetiminde, hem sayı hem de güç açısın
dan hukuk mesleğinin genel olarak bir üstünlüğü görülmektedir. Bu üstünlü
ğün gerisinde Türk kamu yönetiminin güçlü devletçi geleneğe sahip olması ve 
hukuk mesleğinin bu gelenek içinde yer alan en köklü meslek olması yatmak
tadır. Fakat 1950’lerden sonra, teknik meslekler grubunun hızla üst düzey yö
netimde etkili konumlara geldiğini görmekteyiz. Bu dönemde devletin yürüt
tüğü hizmetlerin niteliğinin değişmesi ve TCK, DSİ gibi yatırımcı kuruluşla
rın sayısının çoğalmasıyla birlikte, mühendisliğin yönetim içindeki etkisinin 
arttığını söyleyebiliriz.

Mesleklerin kamu yönetimindeki konumunu belirleyen etmenlerden, bi
ri, siyasal iktidarın mesleklere yönelik tutumudur. Birinci bölümde ‘Profesyo
nelleşme Sürecinin Aktörleri’nden birisi olarak ‘Devlet’ başlığında, devletin 
profesyonelleşme sürecindeki etkisine değinmiştik. Mesleklerin yapacağı har
camalara yönelik bütçe ve fonların yönetimini elinde bulundurması, yetkilen
dirme ve belgelendirme gibi konularda sahip olduğu yetkiler nedeniyle dev
let, özellikle de siyasal iktidar, uğraşların profesyonelleşme sürecinde kimi 
zaman yönlendirici, kimi zaman da doğrudan belirleyici konumdadır.“ 5 Bu 
belirleyicilik, mesleklerin gelişme gösterdiği siyasal ya da yönetsel kültüre 
göre farklı şekilde ortaya çıkmıştır. Siyasal iktidarların mesleklere yönelik 
müdahalelerinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gösteren iyi bir öınek ol
ması açısından, 1980 sonrası yeni sağ politikaların egemen olduğu Birleşik 
Krallık’ı ele alacağız.

Yeni sağ politikaların meslekler üzerindeki etkisini 1980 sonrasında ve 
özellikle de İngiltere’de Thatchcr ve Majör dönemlerindeki uygulamalarda 
görmekteyiz. Thatchcr hükümetinde, devletin küçültülmesine yönelik olarak

6 9 5  Ü s t t e k i  k a y n a k ,  s .  3 1 .
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kapsamlı bir özelleştirme ve deregulation, mesleklerin de dahil olduğu birçok 
kurumun yeniden yapılandınlmasında temel politika olarak karşımıza çık
maktadır.696 Mesleklerin düzenlenmesinde ve NHS’in yeniden yapılanmasın
da da etkili olan bu politikalar, kârlılık-maliyet çözümlemesi, rekabet, müşte
ri tercihi gibi neo-klasik ekonominin ideolojik içerikli kavramlarına dayan
maktadır. Thatcher’m serbest piyasa ekonomisi kurallarının yerleşmesine yö
nelik olan ilk uygulamalarından biri 1979 yılında Bölgesel Planlama Kurulla- 
rı’nı kaldırmak olmuştur. Bu uygulama, 1940’lardan o tarihe kadar hem Mu
hafazakar Partili hem de İşçi Partili hükümetlerin, yöneltilerini belirlerlerken 
bilgi ve becerilerinden yararlandığı ve siyasal ya da yönetsel müdahalede bu
lunmadığı özerk profesyonel kurumların parçalanması ve çoğunlukla da yok 
olması anlamına gelmektedir. Uzmanların ve profesyonellerin kamu yönetimi 
içindeki konumunu büyük ölçüde ‘marjinalleştiren’ bu uygulama ile uzman
lık “artık küçümsenir” hale gelmiş, birçok özerk profesyonel hizmet alanı 
merkezi yönetimin yoğun politik etkisine girmiştir.697

Thatcher hükümetinin 1980’ler boyunca yapmış olduğu yasal düzenle
meler, profesyonel hizmet alanlarında önemli değişimler yaratmıştır.698 Bu dö
nemde siyasal iktidar ile meslekler arasındaki ilişki büyük ölçüde devletin dü
zenleyici rolüyle belirlenir hale gelmiştir.699 Bu örneği en iyi biçimde NHS’ye 
yönelik politikalarda görmekteyiz. Hastane yöneticiliğinin profesyonel bir 
uğraş haline getirilmeye çalışıldığı bu dönemde, hekimlik mesleği alanında 
yerleşik birtakım değerlerin yerini pazar ilişkilerinin gerektirdiği değerlerin 
alması sağlanmıştır. NHS’nin, rekabetçi piyasa yapısına uygun olarak yöne
tilmesi için karlılık-maliyet çözümlemeleri yapılmıştır. Yine bu dönemde

696 T. Johnson, anılan “Expertise and the State,” s. 139.
697 H. Perkin, anılan The Rise o f  Professional..., s. 484 vd. Johnson, Thatclıer hükümeti döne

minde devletin meslekler ile olan ilişkisini, birinci bölümde yer verdiğimiz gibi Fouca- 
ult'nun modern devletin oluşum süreci ile profesyonelleşme süreci arasında kurmuş olduğu 
ilişkideki kullandığı kavram olan governmentality ile özdeş düşünmektedir. Bu düşünceye 
göre Thatclıer döneminde de meslekler, hükümetin, politikalaıını yönlendirmede basit birer 
araç haline gelmiştir. T. Johnson, anılan “Expertise and tlıe State,” s. 144.

698 Bu değişim , mesleklerin egemenliğine karşı b ir ‘devrim ’ olarak nitelendirilebilir. Bu devri
min aracı olan düzenlemelere, Eğitim Reform Yasası (1988), Sağlıkta Beyaz Sayfa (1989), 
Hukuk alanında Lord Chancellor'un hazırladığı Yeşil Sayfa (1989), Yayıncılıkta Beyaz 
Sayfa (1988), Profesyonel Reklamcılık Üzerine Tekeller ve Birleşme Komisyonu Raporu 
(1989) örnek olarak gösterilebilir. T . Johnson, anılan “Expertise and the State,” s. 140. Bu 
konuda başka örnekler için bkz. H. Perkin, anılan The Rise o f  Professional..., s. 484 vd.

699 T. Johnson, anılan "Expertise and the State,” s. 140.
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profesyonel-teknik uzmanlık alanları ile ilgili konuların politik tartışmalar içi
ne sokulduğu görülmektedir. Tartışmalar, bu hizmet alanlarında yaşanan siya
sallaşma He ilgilidir. Siyasallaşma, özellikle NHS’ye üst düzey yönetim kad
rosunun belirlenmesinde yaşanmıştır. Thatcher hükümeti döneminde, sağlığa 
ayrılan bütçe ve fonların yönetimini elinde bulunduran NHS’ye yönetici ola
rak atananların iktidara yakın kişiler olduğu iddiaları, bu tartışmaları daha da 
yoğunlaştırmıştır. İngiliz sağlık sektöründe daha önce profesyonel özerkliğe 
ve özyönetime sahip profesyoneller tarafından yürütülen hizmetler 1983’ten 
sonra başarıma dayalı ücret ve sözleşmeli olarak çalışan genel yöneticiler ta
rafından yürütülmeye başlanmıştır.™ Sağlık alanında yaşanan bu gelişmelerin 
bir benzeri de hukuk alanında yaşanmıştır. 1990 yılında çıkarılan Mahkeme
ler ve Hukuk Hizmetleri Yasası ile hakim ve savcıların bağımsızlığı büyük öl
çüde zedelenmiş, güçler ayrılığı ilkesine uygun olmayan biçimde mahkeme
lerin özerklikleri zarar görmüştür. Bu hizmet alanında profesyonellerin görev 
ve sorumluluklarının belirlenmesinde yerleşik uygulamaların aksine geçici 
düzenlemeler esas hale gelmiştir. Hükümetin amaçlarına yönelik olarak bu 
alanlarda yeni tanımlamalar getirilmiş, giderek birçok profesyonel hizmet ala
nı, devletin önemli ölçüde belirleyici konumda olduğu güç ve işlev alanı ha
line gelmiştir. Hükümet politikalarının zaman içinde değişme göstermesiyle, 
profesyonel hizmet alanları alışılmadık biçimde sürekli değişkenlik özelliği
ne bürünmüş, geçici politikaların hüküm sürdüğü bir alan olmuştur. Bu dö
nem içinde gerek hukuk gerek tıp alanındaki meslek birlikleri ile siyasal ikti
dar arasında ciddi sorunlar yaşanmıştır.701

2. Mesleklerin Kamu Yönetiminde Yer A lm a Biçimleri

Meslekler, kamusal yöneltilerin belirlenmesi sürecinde çeşitli şekillerde 
yer almakta ve önemli etkilerde bulunmaktadır.702 Bu etkinin bir kısmı kurum
lar ya da görevler aracılığıyla biçimsel, diğer bir kısmı da daha çok karşılıklı 
ilişkilerin sonucu oluşmaktadır. Şimdi mesleklerin kamu yönetiminde yer al
ma biçimlerini inceleyelim.

1. Profesyonellerin seçim ya da atama ile üst düzey siyasal, yönetsel ya 
da yargısal kurumlara üye, başkan ya da yönetici olması: Profesyoneller, ka

700 Christopher H ood ,“ United Kingdom: From Second Chance to Near-Miss Learning,” Olsen, 
Johan - Peters, Guy (cds.) Lessons From Experience; Experiential Learning in Administra
tive Reforms in Eight Democracies (Oslo: Scandinavian University Press, 1996), s. 36 vd.

701 T. Johnson, anilan “Expertise and the State,” s. 148-151.
702 F. C. M osher, anilan Democracy and  .... s. 97-98; J. P. Burke, anilan Bureaucratic Respon

sibility, s. 25.
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muda, giderek daha büyük oranda üst düzey yöneticilik, özerk kurul üyeliği 
ya da başkanlığı üstlenmektedir.703

Bağımsız düzenleyici kurulların ya da diğer özerk nitelikteki kuruluşla
rın artması ile bu katılım yolu daha etkili biçimde kullanılmaya başlanmıştır. 
Ülkemizde sayıları giderek artan Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, 
Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi özerk nitelikteki kurullarda farklı uzman
lık alanlarından profesyoneller yer almakta, birçok kurulun başkanlığım da 
profesyoneller yürütmektedir.

Hukuk ve akademisyenlik mesleği, kamu kurumu yöneticiliğinde ya da 
kurul üyeliğinde diğer mesleklere göre her zaman daha fazla yer almış ve 
önemli bir güce sahip olmuştur.7“  Amerikan kamu yönetiminde hukuk mesle
ğinin, yerel düzeyde ve eyalet düzeyindeki kamu kurumlarında ve yargı ku- 
rumlarında neredeyse tekel konumuna geldiği, başkanların, üçte ikisinin de 
hukukçu olduğu belirtilmektedir.705 Hukuk mesleği Almanya’da merkezi bü
rokraside, Birleşik Krallık’ta ise yerel yönetimlerde daha güçlüdür.706 Ülke
mizde de kurullarda hukukçuların yer almasının özellikle tercih edilmesi ne
deniyle hukukçuların oranı her dönemde yüksek olmuştur. Bağımsız düzenle
yici kurullar içinde büyük oranda yer alan hukuk ve akademisyenlik mesleği, 
politik ya da bürokratik kurumlarda da önemli işlevleri yerine getirmekte, bu 
nedenle de etkili bir konumda bulunmaktadır. Bu mesleklerin gücü, kurum- 
lardaki işlevlerinin ve kurumsal kimliklerinin yanında, tarihsel gelişimleri bo
yunca yönetimde sağlam bir yer edinmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Hukuk mesleğinin bu etkili konumunun gerisinde “yargılama ve savunma gi
bi klasik görevlerinin yanı sıra devlet, iş ve siyaset hayatındaki danışmanlık, 
idarecilik, iş takibi ya da uzlaştırıcılık rollerinin genişlemesiyle toplumsal ba
kımdan çok yönlü bir nitelik kazanm asının707 yanında “yöneticilik sorumlu

703 J. P. Bıırke, anılan Bureaucratic Responsibility, s. 25.
704 Weber, hukuk mesleğinin Batı Avrupa'nın bütün siyasal yapısının oluşumunda belirleyici 

rol oynadığını, ussal devletin oluşumu sürecini yönlendiren siyasal yönetimin hukukçuların 
elinde olduğunu, Fransız Devrimi’yle birlikte çağdaş hukuk ve demokrasinin, hukukçular 
ile birlikte yerleştiğini belirtmektedir. M. Weber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 95.

705 Frederick C. Mosher, “ Professions in Public Service,” Public Administration Review  (V. 38, 
No. 2. 1978), s. 145 vd.

706 S. Ackroyd, anılan “Organizations Contra Organizations...,” s. 609.
707 M. E. Tan, anılan M eslek Olarak Hukuk..., s. 93. Ülkemizde Osmanlı Devleti’nden bu yana 

hukuk mesleğinin gelişimi ve siyaset içinde elde etmiş olduğu güç ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. M . E. Tan, anılan M eslek Olarak Hukuk...; Zafer Cirhinlioğlu, Türkiye’de Hukuk 
Mesleği (Ankara: Gündoğan, 1997).
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luğunu taşıyan kimselerin her gün karşılaştıkları hukuki meselelerin çokluk 
ve çeşitliliği; eylem ve işlemlerinin mahkemelerce nasıl değerlendirileceği 
endişesi”nin de yattığı söylenebilir.708 Akademisyenlik mesleği de meslek 
üyelerinin sahip olduğu bilgi ve toplumdaki saygınlık nedeniyle her dönemde 
kurumlar tarafından yöneticilik görevinde tercih edilmiştir. Tarihsel ve top
lumsal gelenekleri bu meslekler kadar güçlü olmayan öğretmenlik, hekimlik, 
muhasebecilik gibi diğer birçok meslek kümesi, yasama ve yürütme sürecin
de yer almamış ve üst düzey yönetimde temsilleri, daha az temsil edilmişler
dir.709

2. Belirli hizmet alanlarında profesyonellerin egemenliği: Profesyonelle
rin gerek profesyonel gerek profesyonel olmayan hizmet alanlarında ve özel
likle de uzmanlık gerektiren birimlerde yöneltilerin belirlenmesinde ve dene
timinde etkili, hatta egemen olduğunu görülmektedir. Profesyonel ilkelere uy
gun örgüte ve işleyişe sahip hastane, üniversite, adliye gibi kurumlarda pro
fesyonellerin egemen olması doğaldır. Askeriye, dışişleri, maliye ya da mül
ki idare gibi kariyer meslekleri de hem yapı hem işleyiş açısından profesyo
nelleşmede önemli aşamalar kaydetmiş alanlardır. Profesyonel ilkelerin gide
rek yerleştiği, köklü geçmişe sahip bu uzmanlık alanlarında, büyük ölçüde 
‘kariyer sahibi bürokratlar’ egemendir.

3. Profesyoneller, kamu yönetiminde düzeltim yapılmasına yönelik is
temde bulunan ya da kamu yönetiminin geleceğini planlayan stratejik kurum
larda etkili konuma gelerek güç elde etmişlerdir. Örneğin, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarda çalışan profesyoneller planlar, 
kararlar ya da diğer etkinlikler aracılığıyla kamusal yöneltileri yönlendirme
de önemli bir yere sahip olmuşlardır.

4. Profesyonellerin kamu kurumlarında danışma ve denetim niteliğinde 
hizmet sunması: Kamu yönetiminde yer alan kurumlar yürütmekle yükümlü 
oldukları hizmet için belirli bir uzmanlık bilgisine gereksinme duyarlar. Ku
rumlar bu gereksinme nedeniyle profesyonelleri işlendirirler. Bu zorunluluk 
karşısında bazı yasal düzenlemelerle kurumlara bu olanak tanınmıştır. Örne
ğin kamu yönetiminde temel örgütlenme birimi olan bakanlıkların ve bağlı

708 A. H. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi, s. 485.
709 TBMM üyeleri arasında da hukukçuların oranı her dönem diğer meslek gruplarına göre yük- 

'sek olmuştur. 21. Dönem üyeleri arasında da hukukçuların sayıca en fazla olduğu görülmek
tedir. Bu dönemde 90 üye Hukuk Fakültesi mezunu olup, 73 üye de seçildiği sırada hukuk 
mesleği içinde yer almaktadır.
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kuruluşların örgütsel yapısını belirleyen 3046 sayılı yasada ihtiyaca göre da
nışma ve denetim birimlerinin oluşturulabileceği hükme bağlanmıştır. Kanun
da bu birimler, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinas
yon Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşa
virliği olarak sayılmıştır. Ayrıca gerekli görülen hallerde, özel önem ve önce
lik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere, doğrudan ba
kanlık makamına bağlı bakanlık müşavirleri görevlendirilebileceği hükme 
bağlanmıştır. Danışma ve denetim birimleri nitelikleri gereği çok sayıda pro
fesyonelin işlendirildiği birimlerdir. Özellikle de bakanlık müşavirlerinin 
alanlarında uzman profesyoneller olması beklenir. Kamu yönetiminde danış
ına ve denetim niteliğinde hizmet sunan profesyoneller, etkinlikleri denetle
mek, politikaları ve başarımı değerlendirmek, değiştirmek ve bazen de veto 
etmek gibi önemli yetkilere sahiptirler.710

5. Yasama, yürütme, yargı kurumlarının,yöneltilerin belirlenmesi ve uy
gulamaya konulması aşamalarında profesyonellerden yardım alması: Meslek 
birliklerinden görüş istenmesi ya da danışman kadrosunda profesyonellerin 
işlendirilmesi buna örnek gösterilebilir.

6. Profesyonellerin kamu yönetiminde neredeyse her kurumda ve her dü
zeyde yer alan meslektaşları aracılığıyla profesyonel ilkelerin kamusal yönel- 
tilere egemen olmasını sağlamaya çalışması: B.u etki, meslek birliğinin kamu
oyu yaratmaya yönelik olarak düzenlediği sempozyum, yaptığı yayınlar ile 
daha da güçlü bir nitelik kazanmaktadır.

7. Profesyonellerin hükümette ya da parlamentoda yer alarak, gerek ge
nel olarak kamu yönetimi, gerek meslekleri ile ilgili yöneltilerin belirlenmesi 
sürecine doğrudan katılması.

3. Mesleklerin Kamu Yönetiminde Yer Alm asının Sonuçlan

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, diğer bir deyişle mesleklerin gi
derek sayıca daha fazla ve etkili biçimde kamu yönetiminde yer alması, ge
rek yetke, sıradüzen ve işbölümü yapısı gibi örgütlenme ilkelerinde, gerek iş
leyişe esas olan ilkelerde önemli değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. 
Yaşanan bu değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz.

710 G. Benvenisle, anılan The Twenty-First Century..., s. 161. Ülkemizde bakanlık müşavirleri 
ve özel danışmanlar bakanı etkileme, gündemi oluşturm a, politika belirleme açısından çok 
geri planda kalmaktadır. Bunun nedenleri arasında yetkilerinin azlığı, yönetsel sıradüzen 
içinde yer almamaları ve bakanların kişisel tutumları gösterilmiştir. Ülkemizde bakanlık 
müşavirleri vc özel danışmanlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Özden Akın, Advisers to 
Ministers in Turkish Public Administration: A Descriptive Study (Ankara: Unpublished MA 
Thesis, METU, 1997), s. 121 vd.
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Kamu yönetiminde profesyonelleşme sürecinin yaşanması, öncelikle ka
musal yöneltı belirleme sürecinde yer alan geleneksel aktörlerin değişmesine 
neden olmuştur.7" Kamu yönetiminde geleneksel karar aktörleri politikacılar 
ve bürokratlardır. Fakat daha önce de değindiğimiz gibi kamusal hizmetlerin 
genişlemesi ve karmaşıklaşması sonucunda kamu yönetiminde, genel bir baş
lıkla ‘uzman’ olarak nitelendirilen akademisyen, teknokrat ve diğer profesyo
neller gibi, bilgi ve beceri düzeyi yüksek kişiler de yoğun olarak işlendirilme- 
ye başlanmıştır. Böylece kamu yönetimi, sadece tek bir geleneksel memur 
grubunun değil, farklı alanlarda uzmanlaşmış, eğitim, saygınlık ve gelir duru
mu daha iyi olan profesyonellerin de yer aldığı, türdeş olmayan bir yapı hali
ne gelmiştir.712 Profesyonellerin kamu yönetiminde yer almaya başlamasıyla 
kamuda çalışan ‘örgütsel insan’ın yeniden tanımlanması gereği doğmuştur. 
Çünkü artık kamu yönetiminde; kendisini sadece çalıştığı örgüt ile tanımlayan 
bürokratların yanında, avukat, bilim adamı ya da hekim gibi, yaptığı ‘iş’le ad
landırılan,713 yetkesi, sahip olduğu uznıanlıkla birlikte, yarı-bürokratik statü
nün sağlamış olduğu ayrıcalıktan da kaynaklanan başka bir çalışan kümesi da 
yer almaya başlamıştır.714 Profesyonellerin gelmesi ve profesyonel ilkelerin

7 1 1 Kamu yönetiminde yer alan karar verm e aktörlerini bir sonraki bölümde, ayrı bir başlıkta 
ele alacağımız için burada ayrıntılı olarak değinmiyoruz.

712 Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs (New Jersey: Prentice-Hall, 
1995), s. 246-247.

713 Howard M. Vollmer, “ Professional Adaptation to Organizations,” VOLLMER Howard M. 
- MILLS, Donald L. (eds.), Professionalization  (N ew  Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1966), s. 
264. Rcissman, bürokratlar üzerine yaptığı araştırmalara dayanarak, mesleklerin kamu yö
netiminde yer almaya başlamasıyla bürokrat tipinin de değiştiğini belirtmekte ve bürokrat
ları dörde ayırmaktadır. İlki, geleneksel bürokratik yapıdan ve işleyişten farklı bir anlayışa 
sahip olan, gelecekle ilgili planlarını profesyonel çıkarları doğrultusunda yapan, profesyo
nel kökenli ‘işlevsel b ü ro k ra t’tır. İkincisi, profesyonel kökenli olmasına rağmen, kendini 
bürokratik değerlere daha yakın hisseden ve kariyer içinde yükselmeyi amaç edinen ‘uzm an 
b ü ro k ra t’tır. Uzman bürokrat, genellikle mesleğinde ilerleme gösterememeleri nedeniyle 
kamu yönetimini seçmiş kişilerdir. Diğer bürokrat tipi olan ‘h izm et b ü ro k ra tı’ , bürokratik 
yapı aracılığtyla bürokrasi dışındaki gruplar üzerinde etki yaratmayı amaç edinen ya da top
lumda özel küme ya da gruplara hizmet eden ve bu amaçları için bürokrasiyi kullanan kişi
lerdir. Son bürokrat tipi olan ‘iş b ü ro k ra tı’, işinde teknik yönden tatmin bulan ve bütünüy
le kariyerde yükselmeyi amaçlayan, kural ve düzenlemelere son derece bağlı kişidir. Hill, 
özellikle işlevsel ve uzman bürokratın kamu yönetiminin profesyonelleşmesi açısından 
önemli olduğunu, bu iki bürokrat tipinin bütünüyle egemen olması durumunda kamu yöne
timinde örgütsel bağlılıktan söz edilemeyeceğini belirtmektedir. M. J. Hill, anılan The Soci
ology o f  Public Administration, s. 167-169.

714 P. Dunleavy -  B. O'lcary, anılan Theories o f  tlıe State, s. 301; S. L. Esquith, anılan “Profes
sional Authority...,” s. 245.
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yerleşmeye başlaması ile geleneksel yönetici tipi de değişim geçirmiş, profes
yoneller ile geleneksel yöneticilerin birbiriyle kaynaşması, kamu yönetimin
de yeni bir yönetici tipi olarak yönetici-profesyonellerin doğmasını sağlamıştır.

Profesyonellerin kamu yönetiminde yer alması ile birlikte kamu yöneti
mi, hem geleneksel bürokratlar ile profesyonel bürokratların, hem de farklı 
güçteki meslek gruplarının kendi aralarında yaşadığı bir iktidar mücadelesi 
alanı haline gelmiştir. Bu mücadele kamu yönetimini sadece siyasal iktidarın 
uygulayıcı kolu yapan geleneksel yapıyı da değiştirmiştir. Önceleri büyük öl
çüde siyasal iktidarın emrinde olan bürokrasi, mesleklerin sahip olduğu güç 
sayesinde ayrı bir alan, başlı başına bir iktidar odağı haline gelmiştir. Bunun 
bir sonucu olarak, siyasal iktidarlar, kamu yönetiminde etkili konuma gelen 
mesleklerle olan ilişkilerini yeniden biçimlendirmek zorunda kalmışlardır.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, yeni bir çatışma alanının doğma
sına da neden olmuştur. Kamu yönetiminde yer alan meslekler, kimi zaman 
mesleki ilkelerin çatışması, kimi zaman da aynı alan üzerindeki iktidar müca
delesi nedeniyle kendi aralarında da çatışma yaşamaktadır. Çevre mühendis
leri ile nükleer enerji alanında çalışan fizik mühendislerinin, mühendislerle 
akademisyenlerin ya da avukatlarla mühendislerin nükleer santral yapımı ko
nusunda yaşadıkları çatışmayı buna örnek gösterebiliriz.715 Profesyoneller ara
sında gibi görünen bu mücadele, aslında bütün olarak kamu yönetimini ilgi
lendirmektedir. Kamu yönetiminde ‘kurumsal kıskançlık,’ ‘inatlaşma’ ‘biz bi
liriz’ şeklindeki davranış biçimleri kurumlar arasındaki ilişkilerde kimi zaman 
belirleyici olmakta, bu durum birbiri ile her an karşılıklı ilişkide bulunması 
gereken kurumlar bütününü ifade eden kamu yönetimi açısından olumsuz so
nuçlar doğurmaktadır.

Kamu yönetimindeki profesyoneller, kamu yönetimine egemen olan ge
leneksel ilkelerle çatışma içine girmişlerdir. Bu çatışmanın başlıca nedeni da
ha önce de ele aldığımız gibi örgüt yapısı ve yetke ilişkileri açısından, yönet
sel ve profesyonel ölçütlerin farklı kaynaklara dayanmasıdır. Profesyonel bü
rokrasi, geleneksel kamu yönetimi anlayışından, işe alma, yükselme, ödül-ce- 
za, denetim gibi personel yönetiminin temel konularında farklılaşmaktadır. 
Profesyonel bürokrasi, pozisyon temelinde örgütlenen kamu yönetiminden 
farklı olarak, daha çok ‘kişi üzerine odaklanan personel örgütlenmesine; ge
leneksel olarak kamu yönetiminde egemen olan ‘eşitlikçi kariyer sistemi’nden

715 N. Henry, anılan Public Administration..., s. 247.
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farklı olarak ‘rekabetçi ve seçkinci mesleki kariyer sistemi’ne; kurum politi
kasının ve standartlarının belirlenmesinde, etkinliklerin ve personelin deneti
minde yasalarca belirlenmiş, geleneksel, pozisyon özekli ve sıradiizensel ya
pıdan kaynaklanan denetim yerine yatay nitelikteki meslektaş denetimine da
yanmaktadır.716 Profesyoneller, kamu yönetiminde egemen olan geleneksel il
keler ile çatışma içine girdiklerinde farklı tepkiler gösterebilir.717 Bu tepki bü
yük ölçüde kendilerini sınırlayan, takdir yetkilerini ortadan kaldıran ve pro
fesyonel ilkelerin uygulanabilirliğini güçleştiren bürokratik rol, standart ve 
denetime karşı gerçekleşmektedir.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, kamu yönetiminde profesyonel 
ve bürokratik sorumluluk ve denetim anlayışlarının birlikte var olmaları ve bu 
anlayışların birbirlerini etkilemeleri sonucunu doğuracaktır. Kamu yöneti
minde profesyonel norm ve standartların yerleşmeye başlamasıyla yönetsel 
davranış, sadece bürokratik değil aynı zamanda profesyonel sorumluluk te
melinde de oluşmaya başlayacaktır.718 Bürokratik sorumluluğun ve denetimin 
var olduğu bir kamu kurumuna profesyonel bir kişinin girmesi durumunda, 
ikili bir sorumluluk ve denetim yapısı ortaya çıkacaktır. Bir taraftan mesleki 
eğitimi ve deneyimi boyunca belirli bir sorumluluk anlayışıyla yetişmiş pro
fesyonelin, bürokratik sorumluluk ve denetim anlayışı ile; diğer taraftan ka
mu kurumunda çalışan bürokratın da profesyonel sorumluluk ve denetim an
layışıyla karşılaşması, yerleşik anlayışların değişmesine neden olacaktır. Bu 
yeni anlayış, bürokratik sorumluluğun yerleşmesini de kolaylaştıracaktır. Pro
fesyonel bürokrat, eylemlerinden dolayı hem bürokratik, hem de profesyonel 
ilkeler açısından denetleneceğini bilecek ve ona göre davranacaktır.719 Bu açı
dan ikili sorumluluk ve denetim anlayışının örgütün konumunu güçlendirece
ği söylenebilir. Fakat, bu anlayış birliğinin sağlanması çok güçtür. Bu tür ça
tışmalar, bir tarafın zayıflaması sonucunu da doğurabilir; tıpkı mesleki -  ör
gütsel bağlılık çelişkisinde olduğu gibi.

Kamusal yöneltilerin belirlenmesinde, üyelerinin çıkarları doğrultusunda 
çalışmalar yapan bazı kurumsallaşmış güç yapılarının etkisinin arttığını gör
mekteyiz. Bu yapılara, sınıf temelinde örgütlenen işçi sendikalarını, gönüllü 
üyelik temelinde örgütlenen sivil toplum kuruluşlarını ve baskı gruplarını, si

716 Aynı yer.
717 R.W . Seotl, anılan “Professionals in Bureaucracies...,” s. 269 vd.
718 Richard C. Kearney, “Professionalism Bureaucratic Responsiveness: Conflict or Compati

bility,” Public Administration Review  (V . 48, No. 1, 1988), s. 575 vd.
719 P. Dunleavy -  B. O'leary, anılan Theories o f  the Slate, s. 301

186



yasal partileri ya da belli bir uğraş alanındaki meslek birliklerini örnek göste
rebiliriz. Meslek birlikleri, kamusal yönelti belirleme sürecinde, özellikle 
kendi uğraş alanları ile ilgili konular başta olmak üzere birçok konuda eylem
leri planlayabilmekte, başlatabilmekte, değiştirebilmekte, reddedebilmekte ve 
sonuçları denetleyebilmekte, bunun sonucu olarak da önemli bir güce sahip 
olmaktadır.720 Meslek birlikleri sahip oldukları bu güç nedeniyle, siyasal ikti
darlar tarafından denetim altında tutulmak istenir. Siyasal iktidarlar bu dene
timi genellikle iş, eğitim, maddi kaynak gibi olanaklar sunarak sağlamaya ça
lışmaktadır. Bunun dışında birlik yöneticilerinin kendi partilerinden milletve
kili olmasını sağlayarak ya da partilerinde üst düzey yönetim görevlerine ge
tirerek, o meslek topluluğu üzerinde belirli bir etki, hatta baskı yaratma yolu
na gittiği de görülmektedir. Siyasal iktidarlar bu yöntemlerle meslek birlikle
rini denetim altında tutamadıkları veya birliklerin kendi yöneltilerine muhalif 
oldukları durumlarda çeşitli yaptırımlar uygulayabilmektedir. Siyasal iktidar 
ve meslek birlikleri arasındaki bu tür ilişkiler, meslek birliklerinin kimi zaman 
profesyonel ilkelerden uzaklaşarak siyasallaşmalarına neden olmaktadır.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, mesleki eğitim veren kurumların 
konumunu da etkilemiştir. Özellikle kamu yönetimi içinde güçlü olan kimi 
meslek gruplarına yönelik eğitim veren kurumların öne çıkması, diğer eğitim 
kurumlarını harekete geçirmiştir. Bunlar, mesleki eğitim verebilmek için dev
let tarafından ‘yetkilendirilmek’ ve mezunlarını bu mesleklere kazandırabil
mek için bir mücadele içine girmişlerdir. Örneğin, ülkemizde uzun bir süre 
kaymakamlık, mesleğine girmenin ön koşullarından biri SBF ve Hukuk Fakül
tesi mezunu olmak idi. Bu iki fakültenin ayrıcalıklı konumu diğer eğitim ku- 
rumlarını da harekete geçirmiştir. Bu kurumların öncelikle siyasal ve daha 
sonra yasal girişimleri sonucunda bu iki fakültenin tekeli bir ölçüde de olsa 
kırılmıştır.721 Benzer bir yarışmayı DSİ, TCK gibi yatırımcı kuruluşların arttı
ğı ve kamu yönetiminde etkili konuma geldiği bir dönemde, bu alana yönelik 
mezun veren İTÜ ve ODTÜ’nün üstünlüğüne karşı diğer üniversitelerin ver
miş olduğu mücadelede de görmekteyiz.

4. Kamu Yöneliminin Profesyonelleşmesinin Değerlendirilmesi

‘Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi’ne, kamu yönetimi yazınında 
çok farklı anlamlar yüklenmektedir. Bu farklılık, ülke kamu yönetimlerinde

720 F. C. Mosher, anılan Democracy and..., s. 118.
721 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’n in, Siyasal Bilgiler Fakültesi yapılması bu 

konudaki ilk adım olarak görülmektedir.
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yaşanan sorunların farklılığından kaynaklanmaktadır. Örneğin profesyonel 
kamu yönetiminin, yansız, dürüst ve güvenilir yönetim olduğuna vurgu yapı
lan Hindistan’da yolsuzluk ve rüşvet;722 siyasetten ayrı özerk bir alan olduğu
na vurgu yapılan ABD’de723 ya da Kanada’da724 aşırı siyasallaşma kamu yöne
timinin en önemli sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, farklı biçimlerde değerlendiril
miştir; bu süreci savunanlar ve bu sürece karşı çıkanlar bulunmaktadır. Kamu 
yönetiminin profesyonelleşmesinin değerlendirilmesinde görüşlerden ilki 
profesyonelleşmenin kaçınılmaz ve gerekli olduğu tezini ileri sürmektedirler. 
Bu tez, siyasal, toplumsal ve yönetsel nedenlere dayandırılmıştır. Kapitaliz
min varlığını sürdürmesinde dayanak noktası olarak birçok neden gösteril
mektedir. Bu nedenlerden bazıları; profesyonel orta sınıfın gerekliliği, mo
dern devletin, uzman, ussal ve yansız bir yönetim aygıtı olması zorunluluğu, 
özel sektörün üstlenmediği toplumsal refah işlevlerini yerine getirmesi ve yi
ne yaşanan çevre kirliliği, işsizlik gibi toplumsal maliyetleri karşılaması gibi 
siyasal ve toplumsal nedenlerdir. Ayrıca, bürokrasinin toplumda yaşanan de
ğişimlere yanıt verebilmesi, bu değişimleri yönetebilecek kapasiteye sahip bir 
kurum haline gelmesi için, örgütlenmesinde ve işleyişinde uzmanlaşması ve 
belli standartların oluşturulması gibi yönetsel nedenler de ileri sürülmekte
dir.725 Profesyonelleşmenin kaçınılmaz ve gerekli bir süreç olduğunu savunan
ların öne sürdüğü bu siyasal, toplumsal ve yönetsel nedenleri şöyle özetleye
biliriz.

Kamu yönetiminde profesyonelleşme toplumsal işbölümü ve uzmanlaş
ma temelinde ele alınmış ve bütüıı alanlarda olduğu gibi kamu yönetiminin 
uzmanlaşmasının, demokratik sistemin korunmasına ve gelişmesine yardımcı 
olacağı ileri sürülmüştür. Bu düşünce, Platon ve Aristo’da olduğu gibi, J. S. 
Mili ve M. Weber gibi daha yakın dönem düşünürlerinin de savunmuş oldu
ğu ‘demokrasi, uzmanların yeterliliği ölçüsünde gerçekleşir’ yaklaşımını tem
sil etmektedir.726 Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi gerekliliğinin siyasal

722 Renu Khator, “Professionalism in Bureaucracy: Some Comparisons Based on Ihe Indian 
Case,” Ali Farazmand (ed.). Modern System s o f  Government: Exploring the Role o f  Bure
aucrats and Politicians (California: Sage, 1997), s. 86.

723 Örnek için bkz. A. Farazmand, anılan “Introduction.”
724 Örnek için bkz. Peter Aucoin, “A Profession o f  Public Administration: A Commentary on 

a Strong Foundation,” Canadian Public Administration (V. 40, No. I).
725 A. Farazmand, anılan “Professionalism, Bureaucracy...,” s. 60.
726 R. C. Kearney, anılan “Professionalism Bureaucratic...,”s . 571.
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nedenlerinden biri olarak, toplumdaki başlıca tüketici sınıfın profesyonel orta 
sınıf olması gösterilmektedir.727 Profesyonel orta sınıf, kamu yönetiminde iş
lendirme olanağı bularak güvenceli bir işe sahip olacak ve böylece kapitaliz
min kendini yeniden üretmesinin zorunlu koşulu olan ‘tüketim’i gerçekleşti
recektir. Bu tezle bağlantılı diğer bir neden olarak, modern kapitalizmin poli
tik sisteminin varlığını sürdürmesinde temel role sahip olduğu düşünülen pro
fesyonel orta sınıfın, kapitalistlerin varlığı için gizil tehlike olarak değerlen
dirilen köylü ya da mavi yakalı sınıfa göre siyasal ve yönetsel denetimi daha 
kolay olan bir toplumsal küme olması gösterilmektedir. Kapitalistlere, siste
min devamlılığı için gerekli olan uzmanlığı, bilgi ve beceriyi sunan profesyo
nel orta sınıf, iş, yükselme ve maddi ayrıcalıklar açısından onlara bağımlıdır. 
Bürokraside çalışan profesyoneller, ekonomik, siyasal ve toplumsal düzenle
melerin yapılması ve sermayenin birikmesi için gerekli yönetsel yeteneği sağ
lamaları nedeniyle egemen sınıf için önemlidir. Profesyonel orta sınıf, diğer 
bir deyişle ‘yönetsel seçkin’ler, egemen sınıf için aslında bir çeşit görünmez 
kalkandır. Bu nedenle kapitalizm için, profesyonel bürokrasinin gelişmesi ge
reklidir. Bu da bürokratik sınıfın profesyonelleşmesine ivme kazandıran, on
lara yükselme olanağı ve iş güvencesi sağlayan düzenlemeler ile gerçekleşti
rilebilir.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesinin yönetsel açıdan gerekliliği ko
nusunda oydaşmanın kamu yönetimi alanındaki yazarlarda daha belirgin ol
duğunu söyleyebiliriz.728 Profesyonelleşme, kamu yönetimi içinde yer alan 
kurumların, dolayısıyla da yönetimin daha iyi işlemesini sağlamak için gerek
lidir. Profesyoneller sahip oldukları bilgi, beceri ve anlayış nedeniyle, gele
neksel bürokratlara göre daha geniş bir bakış açısına ve daha iyi bir çözümle
me yeteneğine sahiptir.7” Profesyonel bir hizmet alanında plan ve programla
rın hazırlanmasında, hizmetin sunumunda, denetiminde ve personel yöneti
minde profesyonel ilkelere uygun bir anlayışın egemen kılınması yönetsel 
özerkliği sağlayarak, kurumlara yönelik dışsal müdahaleyi engelleyecektir.730

727 A. Farazmand, anilan “Professionalism, Bureaucracy... ,” s. 61.
728 Marc A. Eisner, “ Bureaucialic Professionalization and the Limits o f the Political Control 

Thesis: The Case o f the Federal Trade Commission,” Governance: An International Jour
nal o f  Policy and Administration (V. 6, No. 2 , 1993), s. 131-132.

729 R. C. Kearney, anilan “Professionalism Bureaucratic...," s . 577.
730 Paul H. Appleby, Morality and Administration in Democratic Government (USA: Louisiana 

State Un. Press, 1952), s. 244-245.
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Profesyonelleşme kamu yönetimine egemen olan yapıyı ve yönetsel kül
türü değiştirerek, bürokratikleşme sürecinde uygulamadan kaynaklanan ve 
bürokrasinin işlevselliğini yitirmesine neden olan aşırı kuralcılık, katı sıradü- 
zen, oligarşi tehlikesi, baskıcı örgütsel kültürün kısıtlamaları gibi sorunların 
giderilmesini sağlayacaktır. Yeni bilgi kazanımını ve araştırmayı kurumsal
laştıran yapısıyla profesyonelleşme, kamu yönetiminin, yapı ve işleyiş açısın
dan ilerlemesini ve personelin niteliğinin artmasını ve gelebilecek çeşitli bas
kılara karşı kendisini koruma gücü elde etmesini sağlayacak ve bilim adam
ları, politikacılar, profesyoneller ve yöneticiler arasında işbirliğini artırarak 
demokratik yönetime elverişli bir çalışma ortamı oluşturacaktır.731

Çizelge 6: Kamu Yönetiminin Profesyonelleşmesi - Yurttaşlık İlişkisi Modeli*
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•K ay nak: G . H . F redcrickson , anılan  The Spiril o f.... s . 221.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi konusundaki tartışmalar, Ame
rikan kamu yönetimi yazınında temsili demokrasi, yurttaşlık bilinci vb. gi
bi siyasal değişkenlerle olan ilişkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin 
Frederickson bu ilişkiyi, profesyonalizm ve yurttaşlık eksenleri üzerinde,

731 Geoffrey K. Fry, "The Profession of Public Administration," Jack Rabin ve diğerleri (eds.). 
Handbook o f  Public Adm inistration  (N ew  York: Marcel Dekker, 1989), s. 1060; R. C. 
Kearney, anılan "Professionalism Bureaucratic...,” s . 575 vd.

190



‘uygarlıkdaşlık’,7,2 (civic friendship) girişimcilik, teknokrasi ve güven değiş
kenlerini yerleştirdiği bir model ile açıklamıştır.733 (bkz. Çizelge 6) Bu model
de, kamu yönetiminde profesyonelleşmenin demokratik kamu yönetimini 
temsil eden ‘yurttaşlık’ bilincini geliştireceği varsayımı vardır. Frederick- 
son’un bu modelinde, ‘yurttaşlık bilinci’nin en üst olduğu noktada, ‘güven’i 
simgeleyen profesyonalizmin de en üst düzeyde gerçekleşebileceği belirtil
mektedir. Bir başka deyişle model içinde, yurttaşlık ile profesyonalizm birbi
rine karşıt değişkenler olarak görülmemektedir.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi gerektiğini savunan görüşlerin 
yanı sıra, bu gelişmeyi eleştiren yaklaşımları da görmekteyiz. Bu eleştirilerin 
temel dayanağı kamu yönetimi ile profesyonalizm ideolojisinin birbiriyle çe
lişen değerlere sahip olmasıdır.734 Öncelikle kamu yönetiminde profesyonel
leşmenin demokratik temsil ilkesine zarar vereceği düşünülmektedir.735Eleşti
rilerin gerekçelerini şöyle özetleyebiliriz:

Meslekler, üyelerinin sahip oldukları uzmanlık bilgisi ve deneyimle, ka
mu yönetiminde kendi dünya görüşlerini egemen kılmaya çalışacaklardır. Bu 
dünya görüşü bazı yönlerden “kamu yararı” ya da bürokratik sorumluluk ile 
çelişebilmektedir.736 Kamu yönetiminde mesleklerin birçok alanda egemen ya 
da tekel konumuna gelmesi ‘eşitlik’ ilkesine aykırı bir gelişmedir. Profesyo
nelleşme gibi kendi üyelerinin refahını sağlamaya yönelen, kendi dar alanın
da amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler içinde olan bir kurumsal
laşmanın kamu yönetiminde egemen olması durumunda, profesyoneller kamu 
yararını göz ardı ederek kendi egemenliklerinde ‘profesyonel devlet’ kurma 
ideali içinde olacak ve diğer toplumsal ve siyasal güçleı üzerinde üstünlük 
kurmaya çalışacaklardır. Kamu yönetimi, herhangi bir gruplaşmanın olmama

732 Civic friendship  kavramı dilimize “medeni dostluk” biçiminde çevrilebilir. Fakat biz, kav
rama yüklenen anlamı daha iyi karşıladığı düşüncesiyle, 'uygarlığın değerlerini dostça pay
laşma’ karşılığı olarak Yrd. Doç. Dr. Cahit Em re’nin türettiği ‘uygarlıkdaşlık’ kavramını 
tercih ettik.

723 G. H. Frederickson, anılan The Spirit o f ..., s. 221.
734 R. T. Green ve diğerleri, anılan “Reconstituting a Profession...,” s. 516.
735 R. C. Kearney, anılan "Professionalism Bureaucratic...,” s. 571. Bu düşünceyi paylaşan 

Mosher, kamu yönetiminin profesyonelleşmesinin Amerikan demokrasisi açısından olum 
suz sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir. Bkz. F. C. Moslıer, anılan Democracy and tlıe 
Public Service. Benzer bir yaklaşımı J. W ilson’da da görmekteyiz. James Q. W ilson, Bürok
rasi: Kamu Kuruluşları Neyi, Niçiıı Yaparlar (Çcv. S. Yalçındağ - D. Canman - Y. Ertekin) 
(Ankara: TODAİE, 1996).

736 R. C. Kearney, anılan “Professionalism Bureaucratic..,” s. 574.
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sı gereken yansız bir yapı olmalıdır; oysa ‘profesyonel devlet,’ birbiri ile ik
tidar mücadelesi içindeki mesleklerin var olduğu bir devlet modelidir. Kamu 
kuramlarında profesyonellerin işe alınması ve ilerlemesinde mesleklerin ege
menliği, profesyonel uzmanlaşmanın derinleşmesi, özerk profesyonel birim
lerin varlığı, profesyonel ve alt profesyonel hizmet alanlarında kamu çalışan
larının bağdaşım a örgütlenmeye gitmesi gibi gelişmeler, giderek ‘temsili bü
rokrasi’ye zarar vermekte ve bürokrasiyi genel kamu çıkarını koruma düşün
cesinden uzaklaştırmaktadır.7”  Özellikle kamu yönetiminde giderek yaygınla
şan biçimde özerk ve ayrışmış uzmanlık alanlarının doğması, kamu yönetimi
ni bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının denetimine daha kapalı hale getir
mekte, bu da demokratikleşme sürecine artan biçimde ‘seçkinci bir tehdit’ 
unsuru oluşturmaktadır.™

Buna karşılık Kearney, kamu yönetiminin profesyonelleşmesi ile kamu 
yararının ya da temsili bürokrasinin çeliştiği biçimindeki düşünceye katılma
makta; birçok mesleği içinde barındıran profesyonel bürokrasinin temsili bü
rokrasiye zarar vermediğini, aksine farklılıklara yer vermesi açısından gele
neksel bürokrasiye göre toplumun daha geniş bir kesimini temsil ettiğini ifa
de etmektedir. Çünkü profesyonellerin türdeş bir küme olmadığını, doğrudan 
profesyonellikle ilgili olmayan yaş, cinsiyet, coğrafi köken, aile, gelir gibi ki
şisel ve toplumsal, sıradüzensel konum gibi yönetsel değişkenler açısından 
değişik özelliklere sahip olduklarını, aynı örgüt içinde çalışan profesyonelle
rin bile tutum, davranış ve olaylara bakış açısından farklılaştıklarını, hatta 
profesyonel değer ve normları bile farklı biçimlerde yorumladıklarını belirt
mektedir. Kearney’e göre kamu yönetiminin profesyonelleşmesiyle kamu yö
netimi daha özerk hale gelecek, böylece toplumun sadece bir bölümünü tem
sil eden siyasal iktidarın, toplumun bütününe hizmet vermeyi amaçlayan bü
rokrasiye yönelik müdahaleleri önlenecek ve böylece ‘temsili yönetim’ ger
çekleşecektir.739

Uzmanların kamu yönetimde işlendirilmesinin ve yönetime etkisinin 
geçmişe oranla oldukça artmış olması ‘kamu yönetiminin profesyonelleşme
si’ olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü uzmanlaşma tek başına profesyonel
leşmeyi tanımlamaya yetmemektedir. Profesyonelleşme, içinde uzmanlaşma
yı da barındıran fakat, uzmanlaşmanın yanında diğer bazı gelişmelerin de yer

737 F. C. M osher, anılan D em ocracy and ..., s. 209-21!; P. D unlcavy -  B. O 'leary, anılan 
Theories o f  the Slate, s. 304.

738 Y. Üstüner -  F. Keyman, anılan “Globalleşme, Katılımcı Demokrasi...,” s. 43.
739 R. C. Kearney, anılan “ Professionalism Bureaucratic...,” s . 576 vd.
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aldığı daha kapsamlı bir süreçtir. Bu nedenle uzmanlaşmanın artması, profes
yonelleşme sürecine aynı oranda yansımamaktadır. Kamu yönetiminde uz
manların sayısının artması da kamu yönetiminin profesyonelleşmesi değil, 
ancak kamu yönetiminde uzmanlaşmanın artması olarak değerlendirilebilir.

B. Kamu Yöneticiliği Mesleği

Uğraşların meslek olup olmadığına yönelik tartışmalar yöneticilik uğra
şı için de söz konusudur.7* Bir uğraşın meslek olarak değerlendirilmesi, birin
ci bölümde incelediğimiz gibi, ancak o uğraşın belirli niteliklere sahip olma
sı ile mümkündür. Profesyonel davranış öncülleri olarak da adlandırılabilecek 
bu nitelikler, sistematik meslek bilgisi ve mesleki eğitim, mesleki toplumsal
laşma, profesyonel etik ve özyönetimdir. Bu öncüllerin yanında profesyonel
leşme sürecini etkileyen diğer bazı etmenler de, kamu yöneticiliği uğraşının 
profesyonel niteliğini ya da profesyonelleşme sürecinde hangi aşamada oldu
ğunu belirleyici niteliktedir. Bu etmenler, kamu yönetiminin siyasetten ayrı 
bir alan olmasını sağlayan gelişmeler; içinde bulunduğu siyasal sistemin ya
pısı; bu sistem içindeki konumu; doğduğu ve geliştiği ortam olan siyasal sis
tem ile olan ilişkileri; kamu yöneticilerinin kamusal yöneltinin belirlenmesi 
sürecindeki konumu ve diğer karar verme aktörleri ile olan ilişkisi; personel 
sistemi; kamu yönetiminin işleyiş ve örgütlenmesine temel olan ilkeler olarak 
sıralanabilir.

Kamu yöneticiliği uğraşının, uğraşlıktan mesleğe geçiş sürecinde hangi 
özellikleri, hangi koşullarda kazandığını gösteren profesyonelleşme süreci, 
büyük ölçüde bürokrasinin tarihsel gelişme süreci ile örtüşmektedir. Bu uğra
şın profesyonelleşmesinde, bürokratik yönetim geleneğinin yanında, yönetici 
sınıfın oluşması da etkili olmuştur.7,1' Kamu bürokrasisinde yönetici sınıfın

740 Kamıı yöneticiliği kamu yönetimi alanıyla ilgili birçok kitapta meslek olarak adlandırılmak
tadır. Örneğin B. Chapman, kitabının başlığında “Profession o f  G o v e r n m e n tŞ. Gözübü- 
yiik ve T. Tan İdare Hukuku 'nda güvenceli, sürekli görev olarak memurluğu tanımlayan 
“memurluk mesleği’’ ya da “profesyonel bir devlet memuriyeti” ; Onaran “yönetimi bir mes
lek olarak ele aldığımıza göre” ; Ö. Bozkurt, “memurluk mesleği” şeklindeki ifadeleriyle ki
mi zaman memurluğu, kimi zaman kamu yönetimini, kimi zaman da kamu yöneticiliğini 
meslek olarak tanımlamışlardır.

741 Kamu yöneticiliği uğraşının profesyonelleşmesi sürecinde, işletmelerde mülkiyetten ayrı bir 
yönetici sınıfın oluşmasını ifade eden Yönetsel Devrim ’in de etkisi olduğu söylenebilir. G i
riş bölümünde ele aldığımız gibi özel bir uzmanlık, bilgi ve beceri alanı olarak yöneticiliğe 
vurgu yapması açısından önemli olan yönetsel devrim , yine giriş bölümünde değindiğimiz 
nedenlerden dolayı kamu yöneticiliği uğraşının oluşmasında temel belirleyici unsur olarak 
değil, bu uğraşın gelişmesinde bir aşama, bir etmen olarak değerlendirilmelidir.
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oluşmasına yönelik gelişmeler bürokrasinin tarihsel gelişiminde de inceleye
ceğimiz gibi çok eskiye gitmekte ise de büyük ölçüde II. Dünya Savaşı son
rasında yaşanmıştır. Bu gelişmeler daha çok devletin hizmet alanının genişle
mesinin ve konuttan sağlığa, ulaşımdan teknolojiye, güvenlikten eğitime ka
mu hizmetlerinde yaşanan dönüşümün sonuçlarıdır. Bütün bunlar lıenı büyük 
ve karmaşık bir örgütün etkili ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlaya
cak yeni örgütlenme modellerini, hem de kamu hizmetlerini yürütecek, eşgü- 
dümleyecek ve yönetecek, geniş bakış açısına sahip, iyi yetişmiş kamu yöne
ticilerinin varlığını zorunlu kılmıştır.742 Bu zorunluluk ulusal politikaların be
lirlenmesinde olduğu gibi ulusal sınırları aşan işlevlerin ve örgütlerin yönetil
mesi açısından da kaçınılmaz olmuştur. Birçok gelişmiş ülkede, özel beceri
lere sahip ‘üst düzey kamu yöneticiliği statüsü’ oluşturmaya yönelik, gerek 
genel olarak kamu yönetiminde, gerek personel sisteminde düzeltimler yapı
larak, özel yöneltiler ve yönetim düzenekleri oluşturulmuştur.743

Gerek kamu hizmetinde yaşanan dönüşüm, gerek yöneticilik işlevinin 
ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmesi, kamu yöneticisinin yeniden tanımlan
ması zorunluluğunu getirmiştir. Kamu yöneticisi, en genel biçimiyle “siyasal 
gücün belirlediği kamusal politikaları eyleme dönüştürecek olan düzeneğin 
insan öğesi” olarak tanımlanmaktadır.744 Fakat bu geleneksel tanım, günümüz
de birçok uzmanlık alanını içinde barındıran bürokrasinin yöneticileri için ye
tersiz kalmaktadır. Bu nedenle kamu yöneticisinin, “kuruluşun uğraşsal ve 
teknik nitelikli personelinin çalışmalarının iyileştirilmesinde, bütünüyle yöne
tim mekanizmasının etkililiğinin sağlanmasında, bilgi ve becerileri, deneyle
ri ve aldıkları kararlarla ülkenin savunmasında ve yönetimin yeterliliği üze
rinde büyük etkileri olan ve devlet gemisinin omurgası sayılabilecek kişi”745 
biçiminde tanımlanması kapsamı itibariyle bu yeni konumu daha iyi ifade et
mektedir.

742 Oğuz Onaran, Yöne/ici Sınıfın Eğitimi: Belçika, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de (Ankara: 
TODAİE, 1967), s. 1; C. M ıhçıoğlu, anılan “Türkiye'de Yüksek Kademe...,” s. 39.

743 S. Synncrströııı, anılan "Professionalism in...,” Üst düzey yönetici sınıfın oluşması ile kamu 
yöneticiliğinin profesyonel bir uğraş haline gelmesi, kimi açılardan birbiri ile farklılaşmak
tadır. Elbette bu iki süreç arasında doğrudan bir ilişki vardır, fakat, kamu yöneticiliğinin 
profesyonelleşmesi, üst düzey yönetici sınıfın varlığına göre daha geniş bir oluşumdur. Üst 
düzey yönetici sınıf, kamu yöneticiliği mesleği içinde özel görevlere yönelik olarak bu mes
lek içinden yetişmiş çok daha dar bir kadrodur.

744 Cemil Cem, Türk Kamıı Kesiminde Üst Düzey Yöneticileri (Ankara: TODAİE Yayınları, 
1976), s. 17.

745 David Stanley, The Higher Civil Service (Washington: The Brookings Ins., 1964), s. 1- 
3 'den aktaran C. Cem, anılan Türk Kamu Kesiminde..., s. 25.
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Kamu yöneticiliğinin nasıl olması gerektiği, büyük ölçüde nasıl bir ka
mu yönetimi istenildiği ile ilişkilidir. Klasik kuramın; kamu yönetimini bir 
‘makine,’ kamu yöneticisini de sadece uzmanlık işlevini yerine getiren ‘ma
kine adam’744 olarak kabul eden yaklaşımı; ya da kamu yönetimini modernleş
menin en temel kunımlarından biri, kamu yöneticisini de bu misyonun başlı
ca aktörü olarak kabul eden yaklaşım, bu belirleyicilik ilişkisine örnek gös
terilebilir.

Kamu yöneticilerinin niteliğinin nasıl olması gerektiği sorusu birçok ül
kede başlıca tartışma konularından biridir.”7 Kamu yöneticilerinin sahip ol
ması gereken özellikler açısından iki yönetici tipinden söz edebiliriz. İlki, ge
nel yöneticidir. Bu yönetici tipi, sanat, dil, edebiyat gibi insan bilimleri dalla
rında eğitim almış, genel kültür düzeyi yüksek, formasyon sahibi kişilerden 
oluşmakta, kamu yöneticisinin ‘uzman’dan çok ‘kültürlü adam’ olması terci
hine dayanmaktadır.”8 Genel yönetici “üstün düzeyde bir zeka, eleştirici bir 
çözümleme gücü, sorunları bütün yönleriyle görebilme, görüşlerini etkili bir 
biçimde kağıda dökebilme ve tartışabilme, usavurma ve bütünüyle çalışması
nı toplum hizmetine koyma istemi” gibi özellikleriyle de tanımlanmaktadır. 
Bu özellikler sadece yöneticinin sahip olması gereken özellikler olmayıp ay
nı zamanda bir yaşam biçimidir.”9 Diğer kamu yöneticisi tipi ise ‘uzman’ yö
neticidir. Bu yönetici tipi, farklı disiplinlerde uzmanlık eğitimi almış kişilerin 
kamu yöneticisi olması tercihine dayanmaktadır.750 Uzman yöneticiden yana

746 Gencay Şayian, "Günüm üz Mülki Amirlik Sistemini Nitelendiren Eğilim: Siyasal-Yönetscl 
Yapı Bütünleşmesi," FİŞEK, Kıırthan (ed), T ürkiye’de MiHki İdare Amirliği: Sistem ve So
runlar (Ankara: TİD  Yayını, 1976), s. 39. Bu yaklaşım  bürokratların toplumsal bir güç ol
duklarını göz ardı etliği, bu açıdan da "bilimsel bir önerme olmaktan çok belli bir ideoloji
yi yansıttığı için" eleştirilmiştir.

747 F. Ridley (ed.) Specialists and Generalists: A  Comparative Study o f  the Professional Civil 
Sen  ant at Home and Abroad  (London: George Allen and Unwin Ltd.), s. 9.

748 W eber genel yönetici tercihinin eskiden beri var olduğunu, bir kişinin prenslere danışman 
olabilmesi için Latince söylevler ve Yunanca şiirler yazmayı öğrenmesi gerektiğini belirte
rek tarihten örnekler vermektedir. M. W eber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 93 ,215 .

749 C. Cem, anılan Türk Kamu Kesiminde...., s. 20. G eneralist, "amatör yaşam felsefesi” olarak 
da ifade edilmektedir. Lord Fulton, The Civil Service V.l Report o f  the Committee 1966- 
1968 (London: Her M ajesty’s Stationery Office, 1968), s. 11.

750 Heper, kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi için kamu yöneliminde genel yönetici yeri
ne uzman yöneticiliğin tercih edilmesi gerekliliği görüşünü savunmakta, yapmış olduğu araş
tırmadaki bulgulardan hareketle Türk kamu bürokrasisinin profesyonclleşememesinin neden
lerinden biri olarak bürokratların kendilerini uzman olarak algılamamalarını göstermektedir. 
Metin Heper - Lim Clıong Kim - Tong Scong Pai, “Siyasal Rejimler ve Kamu Bürokrasisi, 
Türk ve Güney Kore Yüksek Kademe Yöneticileri İle İlgili Karşılaştırmalı Bir İnceleme,” 
Ahmet Şükrü Esmer'e Armağan (Ankara: AÜSBF Yayınları No: 468, 1981), s. 136.
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olan gerekçeler şöyle özetlenebilir:751 Yöneteceği şey hakkında ilk elden bilgi 
sahibi olmalıdır. Sağlık işlerinden en çok hekim, bayındırlık işlerinden de en 
çok mühendis anlar. Kişi, uzmanı olmadığı bir işin yöneticisi olduğu zaman, 
doğru karâr verme olanağını yitirir. Bir kurumda yöneticinin en temel görevi, 
işbirliğini ve eşgüdümü sağlamaktır. Teknik ve mesleki elemanların çoğun
lukta olduğu bir kurumda, yöneticilik işlevini ancak, o uzmanlık alanındaki 
bir kişi gerçekleştirebilir. Yöneticiliğe giden yol başlangıçtan itibaren çizilir; 
eğer uzmanlaşmamış bir alandan yönetici seçimi yapılırsa bu, teknik ve mes
leki dalların çekiciliğini azaltabilir.

19. yy İngiltere'sinde genel yönetici anlayışının egemen olması büyük 
ölçüde Macaulay'ın “iyi bir yönetici olmak için özel bir uzmanlık eğitimi al
manın gerekli olmadığı” tezine dayanmaktadır.752 Bu tez, İngiliz kamu yöne
timinde uzun yıllar egemen olmuş, genel yöneticiler bu süre boyunca tercih 
edilmiştir.753 Fakat 1969 yılında hazırlanan Fulton Raporu’nda bu tez eleştiril
miş, uzman kişilerin kamu yönetiminin üst düzeylerinde görevlendirilmeme- 
sinin yol açtığı sorunlara değinilmiştir.754 Raporda, kamu yönetimi içinde ye
terli sayıda uzman yönetici bulunmadığı, buna karşılık genel yöneticilerin sa
yısının gereğinden fazla olduğu, uzmanlığa olan gereksinme nedeniyle uzman 
tipi yöneticiye de önem verilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu iki yöneti
ci tipinin birbirine almaşık olarak düşünülmemesi gerektiği, bunların kamu 
yönetiminde birbirlerini bütünlediği görüşü aktarılmıştır. Yine bu Rapor’da 
genel yöneticilerin derin bilgiye sahip olmamaları nedeniyle konuları tam 
kavrayamadıkları, bu nedenle sürekli danışmaya gereksinim duydukları ve 
önemli kararları almakta yetersiz kaldıkları, bu durumun da, kötü politikala
rın ortaya çıkmasını beraberinde getirdiği belirtilmiştir. Buna karşılık yöneti
cilerin kendi alanlarıyla ilgili teknik, hukuksal, toplumsal, ekonomik ya da 
mali konularda birer uzman olması ve kendi alanındaki yeni gelişmeleri anla

751 Cahit Tutum , Personel Yönelimi (Ankara: TODAİE, 1979), s. 133-134.
752 François Gazier, “ Kamu Yönetimi Enstitü ya da Okullarının Yapısı ve Görevleri,” (Çev. 

M. Gülmez) Amme İdaresi Dergisi (C . 10, S. 4 , 1977), s. 4.
753 M. J. Hill, anılan The Sociology o f.. . ,  s . 140. Diğer birçok kurumu gibi kamu yönetimini de 

İngiliz sisteminden alan Hindistan’da da genel tipli yönetici tercih edilmiştir. Hindistan'ın 
İngiltere’den farkı bu tercihi bazı açılardan uç noktalara götürmüş olmasıdır. Bu ülkede pro
fesyonellerin kamu yöneticisi olması açık bir şekilde engellenmiştir. Kamu yöneticileri, ta
rih, ekonom i, sanat gibi alanlardan mezun olmuş kişilerdir; nitekim kamu yöneticiliği sına
vı bütünüyle bu alanlara yönelik hazırlanmaktadır. R. Khator, anılan “Professionalism in 
Bureaucracy...," s. 87 vd.

754 Lord Fulton, anılan The Civil Service..., s. 11-12, 18. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
özellikle 1 ve 2. Bölüm.
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mak, kavramak ve yeni eğilimleri izleyebilmek için belirli bir vizyonla dona
tılması gerekliliği savunulmuştur.

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecinde önemli bir ivmenin, 
özellikle Amerikan kamu yönetiminde, bu yüzyılın başından itibaren profes
yonel kent yöneticiliğinin (professional city manager) giderek yaygınlaşması 
ile sağlandığını söyleyebiliriz.” 5 Profesyonel kamu yöneticisi kavramı, Ame
rikan yönetim bilimi yazınında uzun bir dönem profesyonel kent yöneticisi 
örneği ile tanımlanmıştır. Yerel yönetimlerin örgütlenme ve işleyişinde de
mokratik yönetim anlayışının yerleşmesinin ancak profesyonel rol, sorumlu
luk ve değerlerin etkili olması ile gerçekleşeceği varsayımından hareketle 
profesyonel yöneticiliğe özel bir önem verilmiştir. Çok büyük miktarlarda ka
musal kaynağı kullanan ve giderek genişleyen bir hizmet alanına sahip olan 
yerel yönetimlerin, büyük çıkar çatışmalarının yaşandığı yönetsel birimler ha
line gelmeleri, bu birimlerde seçilmişlerin ve atanmışların rollerinin yeniden 
tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Bu yönde yapılan çalışmalar öncelikle nasıl 
bir yönetim modeli benimseneceği konusunda yoğunlaşmıştır. Amerikan ye
rel yönetimlerinde seçilmiş bir meclis ve bu meclisin görevlendirdiği profes
yonel bir yöneticiden oluşan ikili yönetim modeli (council-city manager), ba
zı yerel meclislerin profesyonel yargı ve uzmanlığa ve profesyonellere karşı 
isteksiz davranmalarına rağmen, en yaygın kullanılan modeldir.756

Yerel yönetimler, yurttaş katılımının yoğun olması ve hizmetlerin doğ
rudan yurttaşların öncelikli ihtiyaçlarını karşılıyor olması nedeniyle, genel ka
mu bürokrasisine göre yerel baskı ve müdahalelere daha açıktır. Yerel yöne
ticiler, tarafsız bir anlayışla ussal çözüm önerileri sunmakla yükümlü olduk
ları için yönetim biliminin alt uzmanlık alanlarında profesyonel bir kadro 
oluşturmalı, bütün bu uzmanlık alanlarının yardımıyla politikalarını biçimlen-

755 John Nalbandian, "Tenets o f Contemporary Professionalism in Local Government," I’ublic 
Administration Review  (V. 50, No. 6, 1990), s. 655.

756 F. P. Sherwood, anılan “Responding to the Decline...,” s. 213; Selçuk Yalçındağ, “Yerel 
Yönetimlerde Profesyonel Yöneticilik,” Çağdaş Yerel Yönetimler (C. 6, S. 3, 1997), s. 14. 
ABD'deki council-city m anager'a benzer bir uygulamayı A lmanya’da da görmekteyiz. Al
manya'nın bazı eyaletlerinde uygulanan bu modelde belediye bürokrasisinin başında 6 ila 
12 süreyle mcclis tarafından seçilen 'belediye direktörü’(Stadtdirektor) vardır. ‘Direk- 
tör’lcr, iyi öğrenim görmüş, yetenekli ve uzman kişiler olarak “parti ilişkilerine karşın gö
revlerini yansız ve hukuk devleti ilkelerine saygılı bir tutum içinde” yürütmektedirler. Sel
çuk Yalçındağ, Federal A lm anya’da ve Türkiye'de Yerel Yönelimler (Ankara: TODAİE, 
1992), s. 54.
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dirmelidirler.757 Bu kadroyu yönetecek kişi, profesyonel kent yöneticisidir. Bu 
yöneticinin, çalışma alanının özel niteliği gereği, farklı bir görev anlayışına 
sahip olması gerekir. Çünkü, diğer birçok profesyonel uğraştan farklı olarak 
daha karmaşık ve istemlerin çeşitli ve çok sayıda olduğu bir alanda çalışmak
tadır. Kent yöneticilerinin işlevini sadece kimi temel kamu hizmetlerini sun
mak biçiminde tanımlamak doğru değildir. Kent yöneticileri, biçimsel görev 
ve sorumluluklarının ötesinde, insanlar ile yaşadıkları mekan arasında bağ 
kurmaktadırlar.758 Bu açıdan, toplumun farklı kesimlerine ait istemlere yanıt 
verebilecek bir örgütlenme ve hizmet sunma anlayışına sahip olmalıdırlar. 
Profesyonel kent yöneticisinin, sadece bir örgüt yöneticisi olmanın ötesinde, 
çok farklı alanda sunmakta olduğu hizmetleri, birbiriyle çatışan toplumsal de
ğerleri ve siyasal kültürü yönetme becerisine de sahip olması gereklidir.759

Yerel yönetimlerin yürütme görevinin mesleki bilgi ve deneyime sahip, 
yetenekli bir yöneticiye, yani profesyonel yöneticilere bırakılması durumun
da, bu yönetsel birimlerde “yönetsel sorunların en aza indiği, eşgüdüm, hiz
metlere verilen önem ve öncelik açılarından yaşanan aksaklıkların, adam ka
yırma, partizanlık, görevi kötüye kullanma türünden sorunların çok ender du
rumlarda söz konusu olduğu” görülmektedir.760

Yerel yönetimlerde profesyonel yöneticiliğin oluşması yönünde en 
önemli katkıyı Uluslararası Kent Yönetimi Derneği (ICMA) yapmıştır. Bu 
dernek, kent yöneticileri için sürekli eğitim programları düzenlemek, bilimsel 
ve uygulamaya dönük araştırmalar yapmak, bu alan ile ilgili kitap, dergi, ra
por vb. yayınlamak, üyelerinin kamuoyunda tanınması ve benimsenmesi yö
nünde çalışmalar yapmak gibi işlevleri ile kent yöneticiliğini ABD’de saygın 
bir kariyer haline getirmiştir.761

1. Bürokrasinin Tarihsel Gelişimi ve Yöneticilik Uğraşının 
Profesyonelleşmesi

Bürokrasinin tarihsel gelişimini modern devletin oluşum süreci açısın
dan dönemlere ayırmak mümkündür. Modern devlet öncesinde büyük impa

757 J. Nalbandian, anılan “Tenets o f  Contemporary Professionalism...,” s. 656-658.
758 F. P. Sherwood, anılan “Responding...,” s. 213.
759 Gregory Streib, "Professional Skill and Support for Democratic Principles. The Case o f Lo

cal Government Department Heads in Northern Illinois,” Administration and Society (V. 24, 
No. 1 ,1992), s. 36.

760 Selçuk Yalçındağ, anılan “Yerel Yönelimlerde...,” s. 14.
761 Aynı yer.
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ratorluklarda, henüz tam kurumsallaşmamış bir yapı olarak karşımıza çıkan 
bürokrasi, modern ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte özgün halini al
mış ve modern devletin en eski ve aynı zamanda en fazla devamlılık gösteren 
öğesi olma özelliğini kazanmıştır.762

Tarihte birçok imparatorluk, giderek artan uzmanlaşma ve farklılaşmayı 
yönetebilmek için büyük bürokratik örgütler oluşturmuş, bu örgütlerin yöneti
cileri imparatorluk içinde güçlü bir konum elde etmişlerdir.76’ Ussal bir yöne
tim biçimi olarak bürokrasinin köklerini Çin ve Roma İmparatorluğuna, mo
dern bürokrasinin köklerini ise 18. yy Prusya ve 19. yy Napolyon dönemi 
Fransa’sına dayandııabiliriz.761

Kamu yöneticiliğinin ayrı bir uğraş alanı olma süreci, bürokrasinin tarih
sel gelişimi ile örtüşmektedir. Bu nedenle kamu yöneticiliği uğraşının da kök
lerinin çok eskilere gittiği söylenebilir. Kamu yöneticiliği uğraşının gelişi
minde, bedensel ve düşünsel işlevler arasında yapılan ayrım önemli bir etki 
yaratmıştır. Bu ayrımın kökeni kent devletlerine dek uzanmaktadır. Hemen 
hemen bütün kent devletleri yönetim yeteneğini geliştirmek için araştırma 
yapmış ve özellikle askerlik ve hukuk konularında yoğunlaşmıştır. Mısır’da 
ve Akdeniz çevresindeki kent devletlerinde günümüzün beyaz yakalılarına 
benzer işlevleri olan iş görenler bulunmaktaydı. M ısır’da Firavun’un yanında 
yazmanlık bilgisine duyulan gereksinme, örgün bir eğitim sisteminin kurul
masını zorunlu kılmış, başarılı ve yetenekli birer ‘skrib’ olmaları için yöneti
me bağlı, okullar oluşturulmuştur. Bu okullardan mezun olan ‘skrib’lere, 
mesleklerini seçmede belli bir özgürlük tanınmıştır. 'Skrib 'ler tapınakta, or
duda, yönetimde görev alabileceği gibi, doktorluğu ya da sanatı da seçebil
mekte, başarısı ve yeteneği ölçüsünde mesleki sıradüzende en üstlere çıkabil
mekteydiler.765

Devlete bağlı olarak çalışan, maaşlı, bazı toplumsal ayrıcalıklara sahip 
kamu görevlilerini Çin Bürokrasisi’nde de görmekteyiz. Burada ilk defa, dev

762 Nennin Abadan, Bürokrasi (Ankara: AÜSBF Yayınları, 1959), s. 15; Eugene Kamcnka, 
Bureaucracy (Oxford: Basil Blackwell, 1989), s. 119.

763 A. Farazmaııd, anılan “ Professionalism, Bureaucracy . . .” s. 49; E. Kamenka, anılan 
Bureaucracy s. 1.

764 N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 20; Alfred Sauvy, Bürolar ve Bürokrasi (Çev. Yıldızhan 
Yayla) (İstanbul: Gelişim Yayınları, 1975), s. 14-15, 22; Brian Chapman, İdare Mesleği: 
Avrupa’da Devlet Memurluğu (Çev. Cahit Tutum) (Ankara: TODAİE, 1970), s. 15-16.

765 0 .  Bozkurt, anılan M emurlar..., s. 12-13.
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let memurluğuna giriş, için herkese açık olan ve adaylarda uzmanlık bilgisi 
yanında geniş kültürel birikim aranan bir sınav sistemi getirilmiştir. Böylece 
bürokrasiye egemen olan genel yönetici yaklaşımı, uzmanlık bilgisine daya
nan bir meslek bilincinin gelişmesini önlemiştir.766

Kamu yöneticiliği uğraşının ve bürokrasinin gelişiminde bir diğer önem
li aşama Roma İmparatorluğu dönemidir.767 Modern Avrupa devletleri, bürok
ratik örgütlenmelerine temel oluşturan yönetim hukukunu, geleneğini ve bir
çok kurumu Roma İmparatorluğu’ndan miras almıştır. Bu dönemde hukuken 
ve fiilen hükümdarın hizmetkarı olan memurlar, aynı zamanda kamusal işler
de danışmanlık da yapmaktaydı. Bu yüksek dereceli memurlar, modern dev
letin oluşumunda önemli rol oynamışlardır.768 Fransa, Prusya ve Britanya es
ki çağlara dayanan bürokratik yönetim geleneğini, ussal yönetimin diğer bir 
deyişle bürokrasinin varlığını ilk defa kurumsallaştıran Pers, Roma, Yunan, 
Çin ve Osmanlı uygarlıklarından almakta gecikmemişlerdir.76’

15. yy sonrasında Batı Avrupa’da modern bürokrasilerin doğuşunu sağ
layan gelişmeler, ülke topraklarının birleşmesiyle merkeziyetçi devletlerin or
taya çıkması ve böylece kralın yetkesinin güçlenmesi, büyük kentlerin ve pa
ra ekonomilerinin doğması, matbaanın keşfi ve teknik alanda sağlanan ilerle
meler olarak sayılabilir. Bu dönemde bir diğer önemli gelişme, ‘yazılılık’ il
kesinin yerleşmesidir. Devlet içinde vergi toplama ya da gümrük kayıtlarının 
tutulması gibi resmi nitelikli kayıtlar yanında, doğum, ölüm, evlenme gibi 
özel yaşamla ilgili kayıtlar da tutulmaya başlanmıştır. Bilgiyi elde etme ve 
saklamaya yönelik kayıt tutma, bürokrasinin en temel ve vazgeçilmez işlevle
rinden biri haline gelmiştir.770

Bürokrasi, etkinliklerde yazılılık ve gizliliğin esas olduğu bir yapıdır. 
Bürokrasi, elde ettiği bilgileri gizli tutarak önemli bir güç sağlar. Gizlilik, ka
musal ya da özel bürokrasi için, kendi varlığını sürdürmesi açısından çok 
önemlidir.771 Bürokrasiyi ‘gizli oturumlar yönetimi’ olarak adlandıran Weber,

766 Sınavlarda genel yönetici niteliklerinin aranması, kamu yönetimine egemen olan bir ente- 
lektiializmden kaynaklanmayıp, o dönemde merkeze göre daha geri bir eğitim imkanına sa
hip merkez dışı yönetsel birimlerin Çin Bürokrasisi’ndeki etkisini azaltmak amacını taşı
maktaydı. N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 20.

767 A. Sauvy, anılan Bürolar ve Bürokrasi, s. 14-15, B. Clıapman, anılan İdare Mesleği..., s. 1.
768 B. Clıapman, anılan İdare Mesleği..., s . 6-7.
769 A. Farazmand, anılan “Professionalism, Bureaucracy . . . ” s. 55.
770 A. Sauvy, anılan Bürolar ve Bürokrasi, s. 18-20; N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 34.
771 N.P. M ouzelis, anılan Organisation.... s . 22.
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‘resmi sır’ kavramının bürokrasinin özgün buluşu olduğunu, gizlilik sayesin
de kazandığı güç karşısında mutlakçı kralların çaresiz kaldığını, bir dönem 
çok güçlü olan Rus Ç an’nın bile hiçbir zaman bürokrasiye, istemediği bir şe
yi yaptıramadığını belirtmektedir. Krallar kadar çoğu zaman parlamentolar da 
bürokrasi karşısında güçsüz kalmış, çoğu zaman bürokrasiyi denetleme yolla
rı da gizlilik nedeniyle işlevsizleşmiştir.” 2

Güçlü bürokrasilerin oluşumunda belirleyici etmenlerden biri, 'para eko- 
nomileri'nin gelişmesidir.773 Tarihte büyük, güçlü bürokrasilere örnek gösteri
len Mısır, son dönem Roma ve Bizans İmparatorluğu, Çin İmparatorluğu pa
ra ekonomilerinin oldukça gelişmiş olduğu ülkelerdir. Para ekonomisinin ge
lişmesi, bürokraside çalışan kamu görevlilerine hizmetlerinin karşılığı olarak 
‘güvenceli parasal aylık’ı sağlayarak kamu yöneticiliği uğraşının kurumsal
laşmasını hızlandırmıştır.774

Modern bürokratik yönetimlerin gelişmesinde diğer bir etmen de orta sı
nıfın doğuşu olmuştur. Merkeziyetçi devletin başı olan kral ile orta sınıf, ge
lişmelerini engellediğini düşündükleri feodaliteyi kaldırmak için birlikte ha
reket etmişlerdir. Merkeziyetçi yapıyı güçlü kılmak isteyen krallar, iktidar 
mücadelesi içinde olduğu aristokrasiye karşı bir güç elde etmeye çalışmakta
dırlar. Bunu, atama, azletme gibi haklarındaki bütün düzenlemeleri bizzat 
kendisinin yaptığı, büyük ölçüde orta sınıf üyesi olan ‘kamu yöneticileri kü- 
mesi’ni aristokrasi ile olan mücadelesinde ‘kalkan’ gibi kullanarak gerçekleş
tirmişlerdir. Bu gelişme bir taraftan kamu yöneticilerini krallara bağımlı hale 
getirmiş, diğer taraftan da kamu yöneticilerinin güçlenmesine yol açmış, hat
ta kamu yöneticileri kimi zaman kralın verdiği yetkilerle kralı tahttan indirme 
gücünü elde etmişlerdir.775

772 M. W eber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 210-212.
773 J. Habermas, anılan 'İdeoloji'..., s. 79. Bürokrasinin gelişmesi sürecinde kapitalizm ile olan 

ilişkisi farklı etkilerde bulunmuştur. Bürokrasi, yerel ve feodal ayrıcalıklı grupların varlığı
na son verilmesinde önemli katkılarda bulunarak geniş çaplı ticaretin ve endüstrinin geliş
mesine yardımcı olmuştur. Fakat diğer taraftan ekonomide devlet müdahalesinin ve düzen
lemelerinin artması, emekli ve rantiye ordusu ile refah devletinin gelişmesi gibi etmenler 
kapitalizmin gelişmesini engelleyen nedenler olarak gösterilmektedir. N.P. Mouzelis, anılan 
Organisation..., s. 25. Bu nedenle önceleri kcııdi yararı açısından bürokrasiyi destekleyen 
kapitalizmin, refah devletinden sonra bürokratikleşme sürecine karşı bir mücadele içine gir
diği söylenebilir.

774 M. W eber, anılan Sosyoloji Yazılan, s. 204.
775 B. Chapman, anılan İdare M esleği..., s. 9-10; N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 35-36.
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15. ve 16 yy’da Avrupa’da ve özellikle Ispanya’da kamu hizmetlerini 
sunma işlevinin Kraliyet özel meclislerine geçmesi, bürokrasinin gelişmesin
de etkili olmuştur. Hem yönetsel, hem de yargısal yetkilere sahip bu meclis
lerin temsilcilerinden oluşan ve Kralın başkanlığında toplanan kurul, bütün 
ülkeyi ilgilendiren konularda en yüksek karar organı idi. Bu dönemde bürok
rasi, doğrudan krala bağlı olsa da, önemli yetkilere sahip bu meclisler aracılı
ğıyla, özerklik yönünde büyük aşamalar kaydetmiştir. Fakat 19. yy’da, mer
keziyetçi geleneği çok güçlü olan Prusya’da bu tür özel meclislerin devletin 
merkezi niteliğine zarar vereceği gerekçesiyle sadece yönetsel işlevi olan ku
rumlar haline getirildiklerini görmekteyiz.776

Prusya’da kamu hizmetlerinin merkezileşmesi ile bürokraside çalışacak 
insanların belirlenmesinde belirli bir sistemin yerleştirilmesi, geniş bir yönet
sel yapıya dayanan merkezi devlet sisteminde, özel olarak yetiştirilmiş kamu 
görevlilerinin yer alması gündeme gelmiştir. Krala karşı doğrudan sorumlu 
ve ‘hükümdarın hizmetkarı’ durumundaki ‘profesyonel memurlar’a olan ge
reksinme nedeniyle, 1650 yılından itibaren hizmete alma ile ilgili yöntemler 
biçimselleştirilmiştir. Kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunda sistemli 
düzenlemelerin yapıldığı ilk ülke Prusya’dır.777 Yetişmiş kamu görevlilerin
den oluşan sürekli bir kadroya sahip olma yolundaki başlıca adımlar, özellik
le I. Freidrich Wilhelm döneminde, memurlara eğitim vermeye yönelik ola
rak kurulan ve daha çok üst düzey yöneticilerin eğitmen olarak çalıştığı ‘Ka- 
meral Bilimler Kürsüsü’ (Chairs o f  Cameralistics) adındaki merkezlerin oluş
turulmasıyla atılmıştır. 1727'de Frankfurt üniversitelerinde 'Cameralia' adında 
bağımsız birer yönetim kürsüsü kurulmuştur. Prusya’da 17 ve 18. yy’lar bo
yunca yönetim sanatı ve bilimi üzerine yapılan çalışmalar, devletin birliğini 
sağlamada araç olarak görülen bürokrasiyi ve devlet memurluğunu güvence 
altına almayı amaçlamıştır. Cameralistlcr, önceleri mali konularda yoğunlaş
mış fakat sonraları, daha biçimsel ve genel bir bilgi sağladığı için hukuk eği
timine yönelmişlerdir. 1742’de yapılan bir düzenlemeyle, kamu hizmetine gi
riş sınavlarına katılmanın ön koşulu olarak, hukuk eğitimi almış olmak zorun
lu kılınmıştır. 1748’de devlet hizmetine aday olanların nitelikleri ve eğitimle

776 B. Chapman, anılan İdare Mesleği..., s. 9. Bu mecIislcr, kuruldukları ilk dönemde kralın 
egemenliğini sınırlamak ve kral dışında yönetim alanı oluşturmak açısından bürokrasinin 
özerkliğine katkıda bulunmuştur. Fakat, bu meclislerin giderek daha da güçlenerek yönetim 
örgütlenmesinde ayrı, kendine özgü konumlarını sürdürmeleri bürokrasiyi zayıflatan bir et
men olmuştur.

777 O. Onaran, anılan Yönetici Sınıfın Eğitim i..., s. 1.
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ri hakkında kaleme alınan bir yönetmelik, hukuk eğitiminin yanı sıra başka 
konuların da üstünde durulması gerektiği vurgulamıştır.778 Prusya’da yerleşen 
hukuk geleneği, hukuksal ussallık, sorumluluk ve bağlılığın esas olduğu bir 
anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayışın yanında, kamu yöneticileri arasında 
mesleki dayanışmayı sağlayan ‘birlik rulıu’nun yaratıldığını, kendilerine öz
gü bir meslek ahlakının yerleştiğini ve meslek bilincinin oluştuğunu görmek
teyiz. Kralın kişisel ve keyfi iradesine olan bağımlılığın kalkması ve memur
luğun yasal güvenceye alınması 'meslek memurluğu'nun gelişmesini hızlan
dırmıştır.779

Kamu yöneticiliği için sınav zorunluluğu getirilmesi; ‘hizmete almada 
yeterlik’ ilkesinin genelleştirilmesi; hizmete almada gereken niteliklerin, ata
ma makamlarının ve sınavların içeriğinin önceden belirlenmesi; üst düzey yö
neticilik için yüksek öğrenim, giriş sınavının kazanılması durumunda taşrada 
staj, staj sonrası yeniden sözlü ve yazılı sınava tabi tutulmak gibi koşulların 
getirilmesi gibi gelişmeler Prusya’da, modern, ussal, güçlü bir kamu yöneti
mi sistemi oluşturmuştur. Bu da kamu yöneticiliği uğraşının profesyonelleş
me sürecinde önemli bir aşamanın kaydedilmesini sağlamıştır.780

Prusya’da, o çağın ölçülerine göre, toplumsal saygınlığı yüksek, sahip 
oldukları ortak özellikler nedeniyle küme olma bilincine ulaşmış bir yönetici
lik uğraşının bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat, 19. yy’dan 
sonra Prusya’da giderek toplumsal ayrımcılığın, yetkeci devlet düşüncesinin 
yerleşmesi, özel nitelikli memurlardan oluşan seçkin yönetici kadronun gide
rek toplumdan kopması, politikacılara ve yöneticilere olan güvensizliğin art
ması gibi nedenlerden dolayı gerek yöneticilik uğraşının gerek bürokrasinin 
saygınlığı zedelenmiştir.781 Weimar Anayasası’nda Alman geleneğinde önem
li bir yeri bulunan ‘memurların, partinin değil, toplumun hizmetkarı’ olduğu 
anlayışı, yine aynı Anayasanın diğer bir maddesinde yer alan ‘siyasi düşünce 
özgürlüğünün bütün memurlara tanınması’ hükmü ile uygulamada çelişmiş- 
tir. İktidardaki partiye üye olmanın kamu yönetiminde yükselmede ön koşul 
haline gelmesiyle, İmparatorluk döneminde kamu yöneticilerini bir arada tu
tan ‘memur ruhu’ yitirilmeye başlanmıştır.782

778 Üstteki kaynak, s. 2; N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 143.
779 N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 131-132.
780 E. Kamcnka, anılan Burcaucracy s. 106.
781 O. Onaran, anılan Yönetici Sınıfın Eğitimi..., s. 2; B. Clıapman, anılan İdare Mesleği..., s. 

15-16; N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 42.
782 B . Chapman, anılan İdare Mesleği..., s. 31.
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Modern devletin oluşumunda bürokratik örgütlenmenin önemli bir araç 
olarak görüldüğü diğer bir ülke Fransa’dır. Fransa’da kral, merkeziyetçi dev
let anlayışı ile ussal işbölümü esasına dayalı, bakanların doğrudan kendisine 
karşı sorumlu olduğu, bakanlık örgütleri oluşturmuştur. Napolyon dönemin
de, Roma bürokratik örgütlenmesine benzer ‘ussal bir yönetim sistemi’ kur
mak amacıyla, memurun kralın değil kamu gücünün bir aracı olması, komuta 
zincirinin, kesin görev ayrımının, sıkı, bir sıradüzenin, memurun üst’e ve ka
nunlara karşı sorumluluğunun varlığı gibi temel yönetsel ilkelerin uygulama
ya koyulduğunu görmekteyiz. Napolyon, Prusya’dan farklı olarak, özerk yü
rütme kurulları oluşturmamış, sadece ‘kurullar’dan ve generallerden oluşan 
bürokrasi yerine, sivil yöneticilerin ağırlıklı olduğu üst düzey kamu bürokra
sisi yaratmayı amaçlamıştır. Napolyon döneminde memur almada ‘yeterlik 
ilkesi’nin yerleşmesine yönelik olarak, Ecole Polytechnique'm daha çok fen 
ve matematik dallarına dayalı olarak yaptığı sınavlar koşul haline getirilmiş
tir. Bürokrasinin giderek nitelik sahibi kişilerden oluşması onun toplumsal 
saygınlığını artırmış, bu dönemde Fransa’da üst düzey devlet memuriyeti en 
saygın meslekler arasında yer almış, bu gelişme ile kamu yöneticiliği hem or
ta hem de üst sınıflar için çekici bir uğraş alanı haline gelmiştir.783 Fransız 
Devrimi sonrasında devlet kavramında ve onun uzantısı olarak devlet memu
riyeti statüsünde yaşanan değişim ve Napolyon’un gerçekleştirdiği düzenle
meler ile özerkliğini elde eden Fransız bürokrasisinin konumu, devlette gücün 
kraldan Parlamento’ya geçmesi ile birlikte büyük ölçüde gerilemiştir. Fran
sa’da, aşırı merkeziyetçiliğe rağmen bürokrasi hiçbir zaman Prusya ya da son
rasında Alman bürokrasisinde olduğu kadar egemen bir konumda olmamıştır.784

Fransa’da kamu yöneticilerinin saygınlık kazanmasında “özel bir disip
line bağlı tutulan ve bir tür hiyerarşiye göre toplanmış bulunan meslek men
supları grubunu, kurulunu” ifade eden corps’ların varlığı etkili olmuştur. Ka
mu yönetiminde birçok farklı türde corps’lar vardır. Fakat, bunların yanında 
üç tane ‘grands corps’ vardır. Bunlara üye olmak başlı başına bir ‘övünç kay- 
nağı’dır. Devlette bütün üst düzey yöneticiliklere ve özelikle de ‘düğüm nok
taları’na yüksek saygınlıkları olan bu grand corps üyeleri getirilirler. Grands 
corps’lar, “Danıştay, Sayıştay, meslek mensuplan ile maliye müfettişleri 
corps’larıdır.”785

783 Üstteki kaynak, s .19-21.
784 N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 38.
785 Muammer Oylan, “Fransa'da İdarenin Politize Olmasını Önleyen Bir Organ: Bakanlık Ka

binesi,” Amme idaresi Dergisi (C. 17, S. 1, 1984), s. 56.
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Anglo Saxon geleneğine sahip İngiltere ve ABD; güçlü ve egemen bü
rokrasilere sahip olan Prusya ve Fransa’dan, bürokrasinin ve kamu yönetici
lerinin geri planda kalması açısından farklılaşmaktadır. Her iki ülkede de bü
rokrasinin geçmişinde uzun bir döıjem kayırmacılık egemendi.

İngiltere kamu yönetiminde 19. y y ’m ortalarına değin kayırma sistemi 
egemendi. Bu sisteme tepki sonucunda 1855’te hazırlanan Northcote-Trevelyan 
raporuyla kayırma sistemi yerine ‘yeterlik’ ilkesine dayalı sisteme geçilmiş
tir. Bu ilke ile devlet memurluğuna girişte açık yarışma sınav zorunlu kılın
mış, bu sınavları düzenlemek üzere Kamu Görevlileri Kurulu (Civil Service 
Commission) kurulmuş, yeterliğe göre yükselme ilkesi getirilmiş, entelektüel 
işlerle mekanik işler arasında ayrım yapılmıştır. İngiltere’de kamu yöneticili 
ği için, uzun bir süre genel, klasik nitelikli öğrenim görmüş ve yapıcı, eleşti
rici düşünme yeteneği olan genel yöneticiler tercih edilmiştir. İngiliz kamu 
yönetimindeki bu tercih birçok ülkede yönetici sınıfın oluşturulması yönün
deki çalışmalara örnek olmuştur.

ABD’de, 19. yy’ın sonlarında kamu yönetimine yönelik düzeltim çalış
malarının başlatıldığını görmekteyiz.786 ABD’de yönetim bilimi alanındaki 
gelişmelerin bu çalışmalara önemli etkisi olmuştur. Başkan Jackson dönemin
de, kamu hizmetinde temsili genişletme amacıyla sıradan insanları işe alma 
(common man) uygulaması başlatılmış, kamu yönetiminde kayırma uygula
malarına ve yönetsel yozlaşmaya karşı 1883 yılında Pendleton Yasası çıkarıl
mıştır. Bu yasa öncelikle kamu yönetiminde yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzlu
ğu kaldırmayı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle, işe almada 
yeterlik ve rekabetçi sınav sistemini getirmiştir. Amerikan bürokrasisinin pro
fesyonelleşmesinin ilk adımları olan bu düzenlemeler ile bağımsız bir kamu 
yönetimi değil, kamusal yöneltilerin belirlenmesinde yeterli, tutarlı, kararlı 
fakat Başkan’ın emrinde olan profesyonel-uzman bürokratlar kümesi oluştu
rulması amaçlanmıştır.787 Kamu görevine girişte iyi yetişmiş kişilerin göreve 
alınabilmesi için, kamu görevinin bunlar için çekici kılınmasına yönelik dü
zenlemeler yapılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak ABD kamu yönetiminde bir 
diğer önemli yasal düzenleme, 1978’de Carter’in başkanlığı sırasında çıkarı
lan Kamu Görevlileri Düzeltim Yasası’dır. Bu yasa ile “üst yönetim görevle
rini çekici kılmak, çeşitli bakanlıklarda görev yapabilecek nitelikte, bir tür ge
neralist yönetici kümesi oluşturmak amacıyla, yedi bin üst düzey kamu görev

786 B. Ehrenreich - J. Elırenreich, anılan “Profesyonel-Yönetici Sınıf,” s. 215.
787 A. Farazmand, anılan “Professionalism, Bureaucracy . . . ” s. 55.
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lisini (yaşamuğraşma dahil görevlerde çalışan) kapsayacak biçimde Üst Dü
zey Yürütme Görevleri belirlenmiştir.”788 Bu dönemde hem bürokrasinin pro
fesyonelleşmesine hem de kamu yönetiminde işletme ideolojisini egemen kıl
maya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 1980’lerde Reagan dönemindeki dü
zeltim çalışmalarıyla ABD’de özellikle askeri hizmet, güvenlik hizmeti ve 
ekonomik hizmet alanlarında ayrıcalık sahibi bir bürokrasi yaratılmış, fakat 
yine bu dönemde bürokrasinin siyasallaşması hızlanmıştır.789

Türkiye’de bürokrasi, çok güçlü bir geleneğe sahiptir. Türk kamu bürok
rasisi, sahip olduğu bu güçlü yönetim geleneği nedeniyle siyasal rejimden ya 
da rejim değişikliklerinden fazla etkilenmemiştir.790 Bu gelenek büyük ölçü
de Osmanlı Devleti’ne dayanır. Osmanlı Devleti’nde gelişen ‘merkeziyetçi,’ 
‘mevzuatçı,’ ‘gelenekçi’ ve ‘memurluğa dayalı’ bir sistem olarak kamu yöne
timinde, liyakat ve kariyer ilkeleri özellikle de, İmparatorluğun siyasal ve 
ekonomik çöküş dönemlerinde dile getirilmiştir. 18. yy’a gelindiğinde kale- 
miye; askerler, din görevlileri ve saray görevlileriyle birlikte “yönetici sı
n ıf ın  bir dalını oluşturmakta idi.791 Bu dönemde yetenekli kamu yöneticileri 
yetiştirmek üzere, 19. yy ortalarından sonra yerleşen ‘mülki idare’ sistemine 
yönelik olarak ‘her şeyi bilen, her şeyden anlayan kamu yöneticileri, başka bir 
deyişle’ genel yöneticiler yetiştirmek üzere 1859’da ‘Mekteb-i Mülkiye’ ku
rulmuştur.79’ Kamu yöneticilerinin yetiştirilmesi eskiden beri devletçe üstle
nilmiştir.793 1935 yılında Mülkiye’nin adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak de
ğiştirilmiştir. Bu kurum, kamu yönetiminin çeşitli kesimlerine genel yönetici 
yetiştirmiştir.794

Devlet sadece eğitimleri değil, bütün yönleriyle yöneticiler üzerinde ege
mendi. Yönetici sınıf, “devlete hizmet etmek üzere sözleşmeyle sınırlı sorum
lulukları kabul eden özgür kişiler değil, hükümdarın hizmetkarları olarak ka
bul ediliyordu.”795 Kamu yönetimi düzeltimi ile ilgili çalışmalar özellikle

788 Cahit Emre, Karşılaştırmalı Kaııuı Yönetimi: Birleşik Krallık, ABD, Fransa. Almanya ve Ja- 
. ponya 'da Kamu Yönetiminin Yapısı ve İşleyişi (Ankara: Siyasal Kitabcvi, 1997), s. 107,111.

789 A. Farazmand, anılan “Professionalism, Bureaucracy . . . ” s. 58.
790 M . Heper ve diğerleri, anılan “Siyasal Rejimler ve Kamu Bürokrasisi...,” s. 137. Yazar, 

Türk kamu bürokrasisinin birçok kurumunu aldığı Fransız bürokrasisinin de dış etkilere çok 
kapalı bir sistem olarak siyasal değişiklerden görece az etkilendiğini belirtmektedir.

791 V. Carter Findley, Kalemiyeden MUlkiyeye: Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi (Çev. 
Gül Ç. Güven) (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996), s. 5.

792 N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 137.
793 O. Onaran, anılan Yönetici Sınıfın Eğitim i..., s. 5.
794 Turgay Ergun, Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi (Ankara: TODAİE, 1988), s. 125.
795 V. C. Findley, anılan Kalemiyeden Miilkiyeye..., s. 6.
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Cumhuriyet sonrasında ivme kazanmış ve I926’da ‘memurluk rejimi’ni dü
zenleyen ilk yasa olarak çıkarılan 788 Sayılı ‘Memurin Kaııunu’ndaki “hiz
metin sürekli görülmesi, hiyerarşik üstlere bağlılık ve uyma, görev sırlarının 
saklanması...”796 ifadesi ile ilk defa memur statüsü kurumsallaşmıştır. Bu ya
sa ile memurluk uğraşının ‘güvenceli bir statü’ye kavuşturulması sağlanmış, 
böylece, Osmanlı’dan beri kötüye kullanılan ‘idareten azl’ yetkisine son ve
rilmiştir. Bu düzenlemelerde bir taraftan Osmanlı memurluk geleneklerinden 
diğer taraftan da Kara Avrupası uygulamalarından esinlenilmiştir.797 Memur
luk gibi kamu yöneticiliğinin'de kariyer haline gelmesinde etkili olan bu ge
lişmeyi Soysal şöyle özetlemektedir798:

"Cumhuriyet devrinde kamu yöneticiliği giderek meslek, b ir kariyer haline gel
miştir. M ülkiye kelimesi ile ifade edilen bu  mesleğe girenler tıpkı akademik ve
ya diplomatik kariyerlerde olduğu gibi hangi kademelerden geçerek ne olabi
leceklerini önceden görebilmekte, katıldıktan çalışma sahasında bir devamlılık 
ve istikrar sezmektedirler."

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ilk önce avukatlık, hekimlik ve mü
hendislik gibi serbest meslekler, daha sonra da kamu kesimine özgü öğret
menlik, polislik, kaymakamlık, dışişleri meslek memurluğu, maliye müfettiş
liği gibi ‘meslek’ alanları yasal düzenlemelerin konusu olmuştur. Mesleklerin 
yasal ve yönetsel yönden düzenlenmesi ve sınıflandırılmasını Memurin Kanu- 
nu’nda görmekteyiz. Fakat bu kanundaki düzenlemeler sınıflandırılmadan da
ha çok ‘aylık’ düzenlemesi niteliğindedir.799

Ülkemizde, mesleklerin gerçek amamda sınıflandırılması düşüncesi ve 
yönetici bir küme oluşturulması düşüncelerinin 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun hazırlanması aşamasında ortaya atıldığını görmekteyiz. Yasaya 
göre “kamu görevleri ve bu görevlerde çalışacak devlet memurları, görevle
rin gerektirdiği niteliklere, mesleklere ve devlet için taşıdığı değere göre sı
nıflara ayrılacaktır.” Sınıfların oluşturulmasında “ortak yetişme ve meslek ni
telikleri” temel ölçüt olarak alınmıştır.800 657 Sayılı Kanuıı’un gerekçesinde, 
oluşturulacak yönetici sınıf, “devlet memurluğu hizmetinin en yukan katego
risi, yani temel kararların alındığı, idarenin belli amaçlara doğru yöneltildiği,

796 N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 137.
797 C. Tutum , anılan Personel Yönetimi, s. 16.
798 M. Soysal - T . Feyzioğlu - A. Goruine - A. Payaslıoğlu, Kaza ve Vilayet İdaresi Üzerinde 

Bir Araştırma  (Ankara: AÜSBF Yayınları, 1957), s. 7.
799 C. Tutum, anılan Personel Yönetimi, s. 63-64.
800 Üstteki kaynak, s. 64.
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başlıca temel sorumlulukların toplandığı bir hizmetler topluluğu” tanımlan
mıştır.801

Sınıflandırmada rütbe sistemini benimseyen ve “ortak meslek nitelikleri”ne 
göre geniş kapsamlı bir sınıflandırma tercihine dayanan 657 Sayılı Kanun, 
meslek’ ölçütünü esas almış, diğer bir deyişle sınıfları, ‘meslek niteliklerine 

göre’ birbirinden ayırmıştır. Genel İdare Hizmetleri ve yardımcı hizmetler dı
şındaki Avukatlık Hizmetleri, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ya da 
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri örneklerinde olduğu gibi sınıflar büyük öl
çüde meslek temeline dayanmaktadır. Hizmete giriş belli bir sınıfa olması, her 
sınıfa girişin ancak o sınıfın gerektirdiği niteliklere sahip olma koşulunun ge
tirilmesi gibi özelliklerine rağmen benimsenen sınıf yapısı, personel işlemle
rine ‘ussal bir çerçeve’ sağlaması açısından ve mesleki ölçütlerin yerleştiril
mesi açısından yeterli değildir.802 Örneğin yasada, memurların sadece kendi 
meslekleriyle ilgili görevlerde işlendirilmesini zorunlu kılacak bir yaptırım 
öngörülmemiştir. Bu durum meslekler açısından olumsuz bir sonuç doğur
maktadır. Aynı şekilde, yasada kimi meslek üyelerine tanınmış olan ‘ayrıca
lıklı konum’a yönelik ölçütlerin belirsiz olması meslekler arasında bir yarış
maya neden olmuştur. Kamu yöneticiliği mesleği açısından değerlendirildi
ğinde de bu sınıflandırma uygun değildir. Yöneticilik görevleri genel idare 
hizmetleri içinde sayılmıştır. Fakat birbiri ile çok farklı görev alanlarını ve 
meslekleri içeren, bu nedenle de “torba s ın ıf’ olarak da adlandırılan bu hiz
met sınıfı nicelik ve nitelik açısından “genel idare”yi temsil etmemektedir.*03 

657 Sayılı Kanun ile rütbe sistemi benimsenmiştir. Bu sistemin benim
senmesi, mesleklerin gelişmesini engelleyici bir sonuç doğurmuştur. Profes
yoneller, artık mesleklerinde değil, statülerinde yükselme olanağını aramaya 
başlamış, onlar için ‘mesleğinde en iyi olmak’ yerine ‘bir kurumda iyi bir sta
tü sahibi olmak’ çok daha cazip hale gelmiştir.804

801 O. Onaran, anılan Yönetici Sınıfın Eğilimi..., s. v.
802 Bugünkü on sınıflı sistemin gereksinmeleri karşılamaktan çok uzak olduğu Kamu Yönetimi 

Araştım ıası'nda da (KAYA) belirtilmiştir. KAYA’da öncelikle sınıflandırmada temel 
amacın eşit işe eşit ücreti ya da hizmete almada birömekliği sağlama mı olacağı; temel 
ölçütün sınıf mı meslek mi olacağı ya da temel tercihin rütbe ya da kadro sınıflandırması mı 
olacağı konusundaki tercihlerin belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kamu Yönetimi 
Araştırması, Genel Rapor (Ankara: TO D A İE, 1991), s. 202-203.

803 C. Tutum , anılan Personel Yönetimi, s. 66; Doğan Canman, Çağdaş Personel Yönetimi (An
kara: TODAİE, 1995), s. 255.

804 Bu personel sisteminde örneğin kamu yönetiminde görev aldıktan sonra bir mühendis, ça
lışmalarını ‘çok iyi bir mühendis' olmak için doğrudan mesleğine değil, üst düzey bir 
yönetici olmak için yönetsel becerilerini geliştirmeye kaydırmaktadır.
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Türkiye’de yönetim sistemi, Cumhuriyet döneminde “hukuk yönünden 
güvenceli, ekonomik açıdan çekici, kendi içinde disiplinli, halkla ilişkilerde 
yetkeci ve vesayetçi, hizmete giriş açısından diplomaya, yükselme açısından 
kıdeme dayalı, kuralcı, biçimci ve yavaş işleyen bir sistem görünümü kazan
mıştır.”805 Türk yönetim sistemi seçkincidir; yani devlet memurluğu okumuş 
kimselerin mesleğidir; bu durumuyla sistem memurluğa değer veren bir sis
temdir.806 Bu Osmanlı’dan gelen bir özelliktir. Türk yönetim geleneğinde Os
manlI’dan gelen bir başka özellik genel yönetici tercihidir. Mülkiye memur
larının entelektüel kapasitelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle “kültürel deği
şim ya da yeni bir profesyonel anlayışı ile” genel yönetici niteliği daha da 
güçlendirilmeye çalışılmıştır.807 Fakat, 1930’lardan sonra, üreten, endüstri 
oluşturan devlet ile beraber ekonomik işlevler ağırlık kazanmış, bunun sonu
cunda da yeni kamu hizmeti, kamu görevlisi anlayışı oluşmuş, yeni ‘uzman’ 
kamu yöneticisi tipleri doğmuştur. Bu yöneticiler, ekonomik yatırımları doğ
rudan gerçekleştiren, KİT’lerde ve DSİ, TCK gibi yatırımcı kuruluşlarda ça
lışan mühendis, teknisyen ve teknokratlardır.

2. Siyasal Sistem ve Kamu Yönetim inin K onum u

Kamu yönetimi, “kamunun gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluş
turulmuş” en büyük toplumsal örgüttür.14”' Kamu yöneticileri de bu örgüt için
de yer alan en önemli aktörlerden biridir. Kamu yönetiminin ve kamu yöneti
cilerinin konumu büyük ölçüde içinde bulundukları bürokratik yapının ve bu 
yapının içinde var olduğu siyasal sistemin özellikleri ve bu sistem ile olan iliş
kileri tarafından belirlenmektedir. Kamu yönetiminin, toplumda yer alan di
ğer kurumlar ile olan ilişkisinde de büyük ölçüde siyasal sistemin değişkenle
ri belirleyici olmaktadır. Bu nedenle kamu yönetimi ve kamu yöneticiliği 
mesleği ile ilgili bir değerlendirmede, kamu yönetiminin siyasal yönü ağır ba
san bir yapı olduğu göz önünde bulundurularak bu değişkenler inceleme kap
samına dahil edilmelidir.

Siyasal değişkenlerin inceleme kapsamına alınmasının gerekliliğinin ge
risinde yatan bir diğer neden, profesyonelleşme sürecinin en temel belirleyici 
öğesi olarak özyönetimin, doğrudan siyasal iktidar ile ilişkisinde beliılenme- 
sidir. Kamu yöneticiliğinin meslek olduğunu söyleyebilmek için öncelikle

805 C. Tutum, anılan Personel Yönetimi, s. 17.
806 D. Canman, anılan Çağdaş Personel Yönelimi, s. 248.
807 V. C. Findley, anılan Kalemiyeden M iilkiyeye..., s. 7.
808 Cahit Emre, “Bürokrasi-Siyasct Perspektifinde Yaygınlaşan Yolsuzluklar,” Kamu Görevli

leri ve Siyasal Haklar Sempozyumu (Ankara: TM M O B, 1996), s. 72.
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profesyonel davranış öncüllerine ne derece sahip olduğuna bakmak gerektiği
ni savunan Hill, bu öncüller içinde özerkliğe ayrı bir önem vermektedir. Di
ğer meslek dallarına göre siyasal müdahalenin en yoğun görüldüğü kamu yö
neticiliği alanı, bu müdahaleleri önleyecek düzeneklerin oluşturulması ve öz
yönetim sayesinde, profesyonelleşme sürecinde aşama kaydedebilir. Çünkü 
diğer profesyonel davranış öncüllerine sahip olması aşamasında da devletin 
ve siyasal iktidarın kamu yöneticiliği üzerindeki etkisi belirleyici olmakta
dır.809

Kamu yönetimi, özel ya da gönüllü kuruluşların yönetiminden farklı ola
rak, siyasal niteliği ağır basan bir özelliğe sahiptir.810 Hükümetin sürekli bir 
parçası olması nedeniyle anayasal bir kuruluş olarak hizmet verir. Bütün ka
mu kurumlan gibi kamu yönetimi örgütü de anayasal geleneği ve ilkeleri gö
zetmelidir. Kamu yönetiminin etkinlikleri yönetsel olduğu kadar, doğrudan 
yaşamamızı etkileyecek siyasal sonuçlar da doğurur; ‘iyi yaşam’ı tanımlayan 
siyasal ve ahlaki tercihleri yansıtır. Hükümetlerin doğası gereği siyasal nite
lik taşıması nedeniyle, yönclti belirlemesine yardımcı olan ve aldığı kararları 
uygulamakla yükümlü olan bürokrasi ve dolayısıyla kamu yöneticisi de bu 
konumdan etkilenmektedir. Kamu yöneticisinin bürokratik yapıyı etkili ve 
verimli bir biçimde çalıştırma görevi yanında anayasal bir kurum olan yürüt
me organının bir personeli olarak da öncelikli görevleri vardır. Bunlar, kendi 
kurumlarının dar örgütsel amaçlarının ötesinde anayasada sayılan temel ilke
lere uygun yöneltilerin oluşturulmasını sağlamak, takdir yetkisini kamu yara
rı yönünde kullanmak ve uzmanlık bilgisini çalışmakta olduğu kuruma ve di
ğer kurumlara en iyi ve tarafsız biçimde sunmaktır. Kamu yöneticileri salt 
kendi örgütlerinin çalışmalannı düşünemezler. Bir işletme yöneticisi, işletme
sinin çıkarını en üst düzeye çıkarmak için her türlü etkinlik içine girebilir. Fa
kat kamu yöneticisi bu ölçüde geniş bir davranış serbestisine sahip olamaz. 
Çünkü kamu yöneticisi, birbiriyle heın organik hem de işlevsel bağı olan ku
ramların oluşturduğu, örgütlenmesinde ve işleyişinde kamu yararının esas 
alındığı birçok yasal düzenlemenin var olduğu bütünleşik bir örgütte çalış
maktadır. Bu yapı içinde hiçbir kurum, bir diğerinin işleyişini engelleyecek 
biçimde çalışamaz. Bütün kurumlar anayasal gelenek ve ilkeler doğrultusun
da birbirini bütünlemesidir. Bu nedenle kamu yöneticileri sadece uzmanlaş
mış yönetsel bilgi sahibi bir örgüt yöneticisi değil, siyasal süreçleri iyi bilen,

809 M. J. Hill, anılan The Sociology o f. . . ,  s . 170
810 R. T. Green ve diğerleri, anılan “Reconstituting a P ro fe s s io n .. .s. 517.
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çok yönlü özelliklere sahip bir ‘lider’ olmalıdır.8" Bu özelliği kamu yönetici
liği mesleği açısından da temel belirleyici öğedir.

a. Siyasal Sistem ve Bürokrasi Biçimleri

Bürokrasi-siyaset ilişkisi, dört farklı açıdan ele alınabilir. Bunlar, ‘hükü
met’ (government), 'governance’, ‘bürokrasi’ (bureaucracy) ve ‘yönetim’dir 
(administration). Hükümet’i, bütünüyle siyasal ilişkilerin egemen olduğu bir 
alan olması açısından burada incelemeyeceğiz. ‘Bürokrasi’, örgütlenmede 
hangi ilkelerin egemen olacağı, yöneticilerin konumunun ne olacağı, hükümet 
ile ilişkilerin hangi düzenekler aracılığıyla sağlanacağını belirlemekte; ‘yöne
tim’, yasal düzenlemeler, yapısal düzenekler ve yönetsel kültür tarafından be
lirlenen ve bürokratik yapı içinde yönetme ediminin gerçekleşmesindeki yö
netsel süreç ve ilişkileri ifade etmekte; governance, hükümet etme sürecinde
ki siyasal ve yönetsel ilişkilerin bütününü kapsamaktadır. Bu üç kavram, ka
mu yönetiminde profesyonelleşmenin ve kamu yöneticiliğinin profesyonel- 
leşmesininin temel belirleyici öğeleri olmaları açısından ele alınması gereken 
kavramlardır.

Bürokrasi biçimleri herhangi bir örgüt düzeyinde olduğu gibi kamu yö
netimi örgütlenmesinde de farklılaşmaktadır.812 Bürokrasi biçimlerinin farklı 
olmasını sağlayan etmenler, devletin örgütlenmesine ve işleyişine temel olan 
ve daha çok siyasal içerikli değişkenlerdir. Heady, siyasal sistemin özellikle
ri ile kaınu bürokrasisine egemen olan siyasal yaklaşım arasında yakın bir iliş
ki olduğunu, Diamant da kamu bürokrasilerinin örgütlenme biçimlerini ve et
kinlik örüntülerini belirleyen temel etmenin siyasal sistemin değişkenleri ol
duğunu belirtmektedir.813 Siyasal değişkenler, siyasal örgütlenmenin de teme
lini oluşturan başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem gibi rejime yönelik 
tercihle ya da yapıdan çok işleyişe egemen olan refah devleti, girişimci dev
let, minimal devlet gibi kamu hizmetinin niteliğine yönelik tercihle ilgili ola
bilir. Bu değişkenler bürokrasinin konumunu, yapısını, işleyişini belirlediği 
gibi, kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi sürecini doğrudan etkileyen 
bürokrasi-siyaset ilişkisinin ana hatlarını da belirlemektedir.

811 Üstteki kaynak, s. 516-517,519-520.
812 Amerikalı kamu yönetimcisi F. R iggs'in benzetmesinde görüldüğü gibi “her ne kadar bir

birlerinden elma ve armut kadar farklı olsalar da, meyvelerin olduğu gibi bürokrasi model
lerinin de ortak özellikleri” vardır; birçok farklılığına rağmen "bütün hükümetleri birbirine 
benzetebiliriz.” W. W ilson, “İdarenin İncelenmesi,” Seçme Parçalar (Çev. Nermin Abadan) 
(İstanbul: Türk Siyasi İlimler Dem eği, 1961) s. 71.

813 M. Heper ve diğerleri, anılan “Siyasal Rejimler...,” s. 127.
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Bürokrasinin toplumda sahip olduğu ‘gücün düzeyleri’ açısından “güç
süz, yarı-güçlü, güçlü, egemen” biçiminde bir ayrıma gidilmiş, bu ayrımlar 
için tipolojiler belirlenmiştir.814 Bu tipolojiler, merkeziyetçi yapıya sahip olan 
Prusya’daki egemen bürokrasi; yine merkeziyetçi fakat parlamenter geleneğin 
güçlü olması nedeniyle yetkeci olmayan bir devlet yapısına sahip Fransa’da 
egemen olmayan ama güçlü bürokrasi; parlamenter geleneğin güçlü olduğu 
İngiltere’de tarihsel öneme sahip, fakat güçler ayrılığı ilkesinin bir gereği ola
rak yasama ve yürütme tarafından sıkı biçimde denetlenen yarı-güçlü bürok
rasi; başkanlık sisteminin var olduğu ABD'de Başkan’ın yönetim aygıtı ola
rak güçsüz bürokrasi biçiminde sıralanabilir. Bürokrasinin ve siyasal sistem
deki diğer kurumların gücü ülkeden ülkeye değişmektedir. Parlamenter sis
tem denildiğinde güçler ayrılığının da bir sonucu olarak, bürokrasinin parla
mento tarafından etkili biçimde denetlendiği bir sistem akla gelmektedir. Par
lamenter sistemlerde bürokrasinin güçlü-egemen konuma gelmesi, kariyer 
bürokrasisinin oluşturulması ve birçok denetleyici düzeneğin yerleştirilmesi 
ile önlenmiştir.815 Bürokrasi, başkanlık sistemine göre parlamenter sistemler
de daha güçlüdür.816 Amerikan yönetim tarihinde bürokrasinin güçlenmesi bi
linçli bir şekilde engellenmiş, bu nedenle de bürokrasi hiçbir zaman güçlü bir 
konuma gelememiştir. Örneğin, 1829’da Başkan Jackson döneminde yağma 
sistemi kurumsallaştırılmış; iktidar değişikliği ile bürokratların neredeyse tü
mü değiştirilerek bürokrasinin süreklilik niteliği yok edilmiş ve böylece güç
lenmesi de önlenmiştir. Amerikan bürokrasisinde, sürekli mevkiler kadar ge
çici mevkilerin de yoğun olarak var olması nedeniyle, değişkenlik özelliği üst 
düzeydedir. Bürokraside geçici nitelikteki statüler, diğer birçok ülkede kari
yer bürokratları tarafından yürütülen görevlerde de kullanılmaktadır. Ameri
kan bürokrasisinin türdeş olmayan yapısı kariyer bürokratları arasında ortak 
bir bilinci, ‘birliktelik’ duygusunu da engellemekte, bu bürokratlar bir taraf
tan kendi aralarında, diğer taraftan da geçici nitelikteki görevlere gelen yöne
ticiler ile gerilim yaşamaktadırlar. Sahip olduğu bu özelliklerden dolayı ABD 
bürokrasisi, “küçük, heterojen, güçsüz, fakat profesyonelleşmiş bir bürokrasi” 
olarak değerlendirilmektedir.817

814 F. W. Riggs, anılan “Coups and Crashes....," s. 21 vd.
815 G. Şayian, anılan “Günümüz Mülki Amirlik...,” s. 39.
816 R. Khator, anılan "Professionalism in Bureaucracy...,” s. 75.
817 F. W. Riggs, anılan “Coups and Crashes...,” s. 21 vd. Burada kullanılan profesyonellik kav

ramı “maaşını ödediğiniz zaman verilen görevi en iyi yapan meslek adamı, uzman” anla
mında ‘araççı’ niteliktedir.
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Güçlü bir bürokrasinin var olduğu Almanya'da parlamento, tarihsel geli
şimi içinde hep geri planda kalmıştır. Bunun nedenleri arasında bürokrasinin 
uzman memurlardan oluşması, kamu yöneticilerinin bürokrasideki görevleri 
yanında kabine içinde de görev almaları, bürokrasinin parlamento tarafından 
denetlenmesini güçleştiren düzenlemelerin varlığı gibi etmenleri sayabili
riz.818 Egemen bürokrasinin örneklerini özellikle tek parti iktidarının olduğu 
ülkelerde görmekteyiz. Bu ülkelerde bürokrasi, büyük ölçüde devlet yönetimi 
ile özdeşleşir. Bu noktada rol ve konumların örtüşmesi nedeniyle parti yöne
timi ile bürokrasinin üst basamaklarını ayırmak güçleşmektedir.819 Dağılan 
Sovyetler Birliği’nde bürokrasinin konumunu egemen,830 ülkemizde Cumhu
riyet sonrası tek parti dönemindeki bürokrasiyi de kimi yönleriyle güçlü, ki
mi yönleriyle de egemen olarak değerlendirebiliriz.

b. Bürokrasi -  Siyaset İlişkisi

Bürokrasi, güçler ayrılığında yer alan üç temel işlevden biri olan yürüt
menin yönetim aygıtıdır. Yürütmenin siyasal temsilcisi ve karar organı olan 
hükümet ile bürokrasi, birbirlerinin varlığını zorunlu kılan yapıları nedeniyle 
sürekli ilişki içindedir. Kamusal politikaların belirlenmesi ve kamu hizmetle
rinin sunulması sürecinde bürokrasi ve siyaset iç içe geçmiştir. Bu ilişkinin ni
teliği birçok nedene bağlı olarak gerilimli olmuştur. Bu gerilim, atanmışlar ile 
seçilmişler ya da uzmanlık ile temsili demokrasinin ilkeleri arasındaki çeliş
kiden kaynaklanmakta ve hükümet ile bürokrasi ya da bürokrat-uzman ile si
yasetçi, bürokratik seçkin - siyasal seçkin, seçilmiş kamu görevlisi - atanmış 
kamu görevlisi çatışmasında somutlaşmaktadır.821

b l. Bakan-Bürokrat İlişkisi

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi sürecinde belirleyici etmenler
den biri, bürokrasi-siyaset ilişkisinin somut biçimi olarak karşımıza çıkan ba- 
kan-bürokrat ilişkisidir. Birçok ülke kamu yönetiminde en temel ve en geniş 
örgüte sahip yönetsel birim bakanlıktır. Bakanlık, özel bir statüsü ve siyasi ki
şiliği olan bakanın yetke ve sorumluluğu altındadır. Bakan, Devlet tüzel kişi
liğini, kendi görev alanında tek başına temsil eden bir organıdır. Bir bakan, 
sorumluluk kendi üzerinde kalmak üzere bazı konulara ilişkin yetkilerini, yet

818 M. W eber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 110.
819 F. W. Riggs, anılan “Coups and Crashes....,” s. 23-24.
820 Ayrıntılı bilgi için bkz. M. Hirszowiez, The Bureaucratic Leviathan: A Study in the Sociology 

o f  Communism  (Oxford: Martin Robertson, 1980).
821 A. Farazmand, anılan “Introduction,” s. x-xi.
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ki devri, imza yetkisi verme gibi yollarla emrinde çalışan üst düzey yönetici
lere bırakabilir.8"  Bakan ve emrindeki bürokratlar arasındaki ilişkiyi biçim
lendiren bazı ilkeler vardır. İngiltere uygulamasında gelenekselleşen bu ilke
ler süreklilik, anonimlik ve siyasal yansızlıktır.821

Süreklilik, ‘kayırmacılık’ sistemine karşı geliştirilmiş bir ilkedir. Bürok
ratların iktidar değişiklerinden etkilenmemelerini, diğer bir deyişle kariyer 
bürokrasisini ifade etmektedir. Kariyer, kendisini bir uzmanlık alanına adayan 
“bir kimsenin normal olarak genç yaşlarda ilerleme umudu ile girdiği ve 
emekli oluncaya dek sürdürdüğü onur verici iş” olarak tanımlanmaktadır. Ka
riyer sahibi olmakla kişi, sıradüzen ilkesine göre örgütlenmiş ve içinde türlü 
düzeylerde hizmet statüleri bulunan bir kümenin üyesi olur. Kariyer ilkesi, 
kamu yönetimi için değerlendirildiğinde kamu görevliliğinin bir mesleğe dö
nüşmesi anlamına gelmektedir.824 Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesin
de kariyer ilkesinin yerleşmesi çok etkili olmuştur.

Diğer bir ilke, İngiliz kamu yönetiminde gelenekselleşmiş olan anonim
lik ilkesidir. Anonimlik, bakan ile bürokratlar arasındaki ilişkinin ‘güven’e 
dayalı olmasını, bakanın, kendisine önermiş olduğu politikalar nedeniyle bü
rokratlara herhangi bir siyasal tutum takınmamasını, bürokratların etkinlikle
rinin politik sorumluluğunu, kamu ve parlamento karşısında bireysel olarak 
üstlenmesini ifade etmektedir.

Diğer bir ilke olan siyasal yansızlık, farklı siyasal görüşte olsalar da ka
mu yöneticilerinin, birlikte çalıştıkları bütün bakanlara yansız hizmet sun
makla yükümlü olmaları anlamına gelir. Bu ilke, kamu yöneticilerinin özgür
lüklerine bazı kısıtlamalar getirilmesini gerektirir. Kamu yöneticileri, siyasal 
nitelikli etkinliklerden ve bakanın siyasal görüşüne uymayan görüşlerini açık
lamaktan kaçınmak zorundadırlar.

Mouzelis ‘ideal durumda,’ kamu yöneticilerinin yansız olarak ve sahip 
oldukları uzmanlık bilgileri ile politik üst’lerine itaat etmeleri gerektiğini be
lirtmektedir. Kamu yöneticilerinin görevi, kuralları ve üst’lerinden gelen 
emirleri uygulamaktır. Hatta yönelti konusunda politik üstlerinden farklı dü
şünse bile, üst’lerinden aldığı emirleri en iyi biçimde yerine getirmelidir.825

822 Lütfı Duran, İdare Hukuku Ders N otlan  (İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982), s. 87.
823 John R. Grccnwood - David J. W ilson, Public Administration in Britain Today (London: 

Unwin Hayman Ltd, 1989), s. 87.
824 A. Simon ve diğerleri, anılan Kamu Yönetimi s. 311; C. Tutum , anılan Personel Yönetimi, 

s. 22-23.
825 N.P. Mouzelis, anılan Organisation..., s. 21.
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Daha önce de değindiğimiz gibi kamu yöneticiliği yerine getirmekte ol
duğu işlevin niteliği gereği siyasal yönü ağır basan bir statüdür. Bu nedenle 
kamu yönetiminde sistemin işlerliğini sağlayacak yansızlık düzeneklerinin 
oluşturulması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu düzenekler bir taraftan kamu yö
neticilerinin siyasal tercihlerini yönetime yansıtmalarını, diğer taraftan da si
yasetçilerin kamu yöneticilerine karşı siyasal müdahalelerini önleyecektir. 
Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesinin önündeki en büyük engellerden 
birisinin yönetimde yaşanan siyasallaşma olduğu bir gerçektir.

b2. Üst Düzey Kamu Yöneticiliği

Bürokrasi - siyaset ilişkisinde somutlaşan diğer bir konu, kamu yöneti
minde üst düzey yöneticilerinin konumudur. Kamu yönetiminde üst düzey 
yöneticinin tanımını yapmak oldukça güçtür.826 Mıhçıoğlu bu sorunu şöyle 
dile getirmektedir:827

"Türkiye 'de statüsü ayrı olarak düzenlenmiş kurulnlararast b ir yönetici sınıfın 
henüz bulunmaması, teknik ve mesleki nitelik taşıyan kadrolardan yüksek yöne
tim kadrolarına atanmanın ve sonradan aynı kadrolara iade edilmenin normal 
uygulam a teşkil etm esi, yüksek yönetic ilik  kadem elerinin kesin olarak  
sınırlandırılmasını güçleştirmektedir. ”

Kamu yönetiminde, üst düzey yöneticilik kapsamında yer alan statüler 
ülkeler arasında bazı farklılıklar gösterse de büyük ölçüde benzeşmektedir. 
Bu statüler, müsteşarlık, genel müdürlük, daire başkanlığı, valilik, elçilik ola
rak sayılabilir. Bu statülerin içinde müsteşar, “yüksek dereceli bir memur ola
rak bakanın en yakın yardımcısı ve danışmanı,... bakanlığın en yetenekli ve 
sürekli öğesi...”dir. Kamu yönetiminde DPT, MİT, Hazine Müsteşarlığı gibi 
kurumların başında da, görev konularının özelliği ve önemi nedeniyle bakan
lık müsteşarlarından daha geniş yetki ve olanaklara sahip üst düzey bir statü 
olarak müsteşar bulunmaktadır.828

Kamu yöneticiliği uğraşının profesyonelleşme sürecini doğrudan etkile
yen etmenler olarak, üst düzey kamu yöneticilerinin göreve getirilme biçimi, 
görev alanları, siyasetçilerle ilişkileri her dönemde ve her ülkede tartışma ko
nusu olmuştur. Bu konunun tartışmalara yol açmasının gerisinde birçok fark
lı neden yatmaktadır. Bu nedenler şöyle açıklanabilir:

826 T . Ergun, anılan Kamu Yöneticilerinin..., s , 5.
827 C. Mıtıçıoğlu, anılan “Türkiye'de Yüksek Kademe...,” s. 40.
828 L. Duran, anılan İdare Hukuku Ders Notları, s. 91.
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Siyasal niteliği olan bakan - kamu yöneticisi ilişkisi, tarihten bu yana 
farklı yönetsel kültürler içinde yer alsa da, neredeyse bütün ülkelerde kuşku 
ve güvensizliğin egemen olduğu bir biçimde gelişmiştir. Bu kuşku ve güven
sizliğin gerisinde siyasal ve ideolojik görüş ayrılıkları, çıkar ve rant paylaşı
mı, ırksal ve dinsel ayrımlar yatabilir.8”

Siyasal sistemi ne olursa olsun bütün ülkelerde iktidarda bulunanlar, ka
rarlarını uygulamaya koyacak olan üst düzey yöneticileri kendisi belirlemek 
ister.810 Yukarıda değindiğimiz ‘süreklilik’ ilkesi gereği, parlamenter sistem
lerin çoğunda yeni atanan bir bakan, bürokraside mevcut olan üst düzey kad
ro ile çalışmaya devam etmek zorunda olmasına rağmen, uygulamada, strate
jik ve siyasal kararlara etkili olabilecek konumdaki üst düzey yönetici kadro
lara, kendisinin ve bağlı bulunduğu partinin düşünce ve görüşlerine yakın ki
şileri getirmek eğilimindedir.831 Bu durumda, kamu yönetiminde bürokrasi ile 
siyasetçiler arasında eşgüdümü sağlamak üzere, üst düzey siyasal yönetici 
kadrolar oluşturulması tartışması gündeme gelmektedir. Üst düzey yöneticilik 
statüsüne yönelik tartışmaların temel çıkış noktası olan bu etmen, aynı zaman
da da bakan-bürokrat ilişkisinde saydığımız ilkeler ışığında siyasal iktidardan 
bağımsız bir yöneticilik statüsü oluşturmayı zorlaştıran en önemli etmenler
den biridir.

Kamu yöneticisi-siyasetçi ilişkisinin tartışılmasının diğer bir nedeni, 
doğrudan kamu yöneticilerinin kamusal yönelti belirleme sürecindeki konum
ları ile ilgilidir. Üst düzey kamu yöneticilerinin “elinde uzmanlık bilgisi ve 
yönetim içindeki deneyiminden ve birikiminden kaynaklanan öylesine büyük

829 Cahit Emre, “Siyaset-Bürokrasi İlişkisi," Denelim  (Yıl. 11, S. 90, 1996), s. 11.
830 Monarşilerde sistemin doğal sonucu olarak yöneticilerin kralın kendisine bağlı kimseler ol

ması ya da Prusya'da W eimar Cumhuriyeti döneminde. Anayasa hükmü ile siyasallaşmanın 
önlenmesine rağmen, yönetici kadrolara siyasal iktidarların kendi yandaşlarını ataması, İn
giltere demokrasisinde, genel nitelikteki kamu yöneticiliğine ancak egemen sınıflardan ki
şilerin gelebilmesi gibi tarihsel örneklerde görüldüğü gibi, siyasal sistemler kendi yöntem
leriyle istediği kişileri yönetici atama yolunu bulabilmektedir. O. Onaran, anılan Yönetici S ı
nıfın Eğitimi..., s. 6; Sait Güran, M em ur Hukukunda Kayırma ve Liyakat Sistemleri (İstan
bul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1980), s. 106. W eber'e göre bu iki yönlü bir ilişkidir. 
Bir taraftan iktidar kendi yandaşlarından bir yönetici küme oluştururken, diğer yandan “si
yasal egemenliğin örgütünü dışsal olarak temsil eden yöneticiler, maddi ödül ve toplumsal 
onur gibi olanakları yitirme korkusu nedeniyle iktidar sahibine itaat yoluyla bağlıdır.” M. 
Weber, anılan Sosyoloji Yazıları, s. 82.

831 Bülent Ardanıç - Turgay Ergun, “Siyasal Nitelikli Yüksek Yönetici A tam aları," Amme İda
resi Dergisi (C. 13, S. 2, 1980), s. 4.
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bir güç var ki bu gücü kullanarak zaman zaman siyasi tercih konusu olan ko
nularda kendi ağırlığını koyarak politikacıların alanına girebilmektedir.”“ 2Üst 
düzey yöneticilerin, kimi zaman bakanlık personeli üzerinde daha etkili olma
sı ya da kamuoyunda öne çıkması bakan ve hükümet tarafından istenmeyen 
bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Bürokratik sıradüzende yukarı doğru çıkıldıkça yönetsel ve siyasal içe
rikli görevler arasında ayrım yapmak güçleşmekte, tavsiye ve karar verme gi
bi işlevler birbiri ile karışmaktadır.833 Bu noktada bir kamu yöneticisinin hem 
yönetsel hem de siyasal içerikli kararlan verebilecek nitelikte olması önem 
kazanmakta, bu da üst düzey yöneticilik statüsünün nasıl bir niteliğe sahip ol
ması gerektiği yönündeki tartışmaları beraberinde getirmektedir. Tartışmala
rın temelinde, “statülerin sadece yönetsel ya da sadece siyasal nitelikte mi,” 
yoksa, “hem yönetsel hem de siyasal niteliklerin var olduğu karma yapılar 
mı” olacağı soruları bulunmaktadır.

Siyasal niteliği olan ve geçici bir süre ile göreve gelen bakan ile yönet
sel ve sürekli nitelikteki üst düzey kamu yöneticileri arasındaki ilişkiyi biçim
lendiren farklı modelleri görmekteyiz. Bunlardan ikisi geleneksel uygulama
lardır. Bunlardan ilki Amerikan kamu yönetiminde uygulanan sistemdir. 
ABD’de üst kademelere siyasal atama yapılmakta, alt kademelerde ise yeter
lik esasına dayalı kariyer sistemiyle işe alma gerçekleşmektedir.834 Bu sistem
de önceden belirlenmiş ve sayıları binlerle ifade edilebilen yöneticilik statü
lerine, seçim sonrasında bizzat başkan tarafından atama yapılır. Bu sistem, 
yürütme organına politikalarını uygulamak üzere kendi ekibi ile çalışma ola
nağı tanımayı amaçlamaktadır. Amerikan yönetim anlayışında seçilmiş siya
setçileri engellememesi için bürokrasinin etki alanı daraltılmış, üst düzey ata
malarda siyasetçiye daha geniş takdir yetkisi tanınmış, hatta bu kademede ka

832 C. Emre, anılan “Bürokrasi-Siyaset..." s. 72. Hcper ile diğerleri, üst düzey kamu yönetici
lerinin, yöneltildin tasarlanmasında, uygulamaya konulmasında ya da denetlenmesinde et
kili bir rol oynaması durumunda, bunun siyasal değil yönetsel bir etkinlik olarak değerlen
dirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. M , Heper ve diğerleri, anılan “Siyasal Rejimler ve 
Kamu Bürokrasisi...,” s. 131.

833 O. Onaran, anılan Yönetici Sınıfın Eğilimi..., s. 7.
834 Amerikan kamu görevlileri arasında yapılan bir araştırmada kamu görevlilerinin % 47 'si- 

nin, siyasallaşmaları yönündeki baskılardan, % 4 2 ’sinin de bilgi ve becerilerini uygun bi
çimde kullanabilecekleri bir ortamın bulunmamasından şikayet etmeleri, profesyonel oldu
ğu iddiasındaki Amerikan kamu yönetimi açısından ilginç bir sonuçtur. B. A. Ciglcr, anılan 
"Public Administration...,” s. 638.
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riyer statülerinin siyasal statüye dönüştürülmesi savunulmuştur.835 Fakat siya
sal atamalar sadece siyasal bağlılık esasına göre yapılmamakta, bu görevler 
için belirlenen niteliklere sahip olma koşulu da aranmaktadır.

Diğer geleneksel uygulama, ülkemizde de uygulanan sistemdir. Bu sis
temde bürokrasinin sürekliliği ve siyasal iktidar değişikliklerden etkilenme
mesi esastır. Bu nedenle bürokrasinin üst düzey yönetici kadroları sürekli yö
netsel statüler biçiminde düzenlenmiştir. Üst düzey yöneticilik görevleri, an
cak deneyim sahibi kişilerce yerine getirilebilir; bu nedenle bu görevlerin gü
vence altına alınmış kariyer görevlileri tarafından yürütülmesi zorunluluğu 
vardır; aksi durumda, siyasallaşma kaçınılmaz olacaktır.83'’ Fakat ülkemizde 
üst düzey kamu yöneticisi olmak için ‘memur olma nitelikleri’ dışında özel 
nitelikler aranmamaktadır. Bu statülere atamalarda hükümete geniş takdir yet
kisi tanınmıştır.837 Bu nedenle de yansız, sürekli olmayan, aksine sürekli deği
şen, aşırı siyasallaşmış bir üst düzey yönetim ile karşı karşıya kalabilmekte
yiz.838

Bu sistemin bazı farklılıklara rağmen uygulandığı diğer bir ülke İngilte
re’dir. İngiltere’de üst kademe yöneticilerinin atanmasında bütünüyle yansız
lık ve yalıtılmışlık esastır. Yönetici sınıf olarak anılan üst düzey kamu yöne
ticilerinin hükümetle olan ilişkileri kesin kurallarla belirlenmiştir. Bu sistem
de, hem siyasetçinin bürokratlara keyfi müdahalesi, hem de bürokratların si
yasetçileri engelleyici tutum takınması önlenmekte, kamu yönetimi “politik 
olmayan bir kariyer servisi” olarak kabul edilmektedir.83’

Üst düzey yöneticilik statüsünün oluşturulmasında bu geleneksel uygu
lamaların dışında, bazı farklılıklar içeren uygulamaları da görmekteyiz. Bu

835 Cahit Tutum, “Biirokrasi-Siyaset Perspektifinde Yaygınlaşan Yolsuzluklar Oturumu Tartış
maları,” Kamu Görevlileri ve Siyasal Haklar Sempozyumu (Ankara: TM MOB, 1996), s. 81.

836 Cahit Tutum, “Türk İdaresinde Politik Nitelikte Yüksek Kademe Yöneticilik Mevkileri İh
das Edilmeli Midir?” Amme İdaresi Dergisi (C. 1, S. 3-4, 1968), s. 169. Tutum, sayılan bu 
görevlerin, Anayasa'da sözü edilen ‘asli vc sürekli’ görevler içinde yer aldığını bu nedenle 
gcçici ya da siyasal nitelikli bir statü tarafından yerine getirilemeyeceğini belirtmektedir.

837 C. Tutum , anılan ‘T ü rk  İdaresinde Politik...,” s. 172-173.
838 Soysal bu durumu şu sözlerle ifade etmektedir: “Türkiye’nin kamu yönetimi her iktidar ve

ya bakan değişikliğinde değişmesi gereken bir yönetim midir? Model, Amerikan modeli mi
dir? Ankara’daki siyasal ortamın W ashington'da olabilenlerden bile çok öte, bir müsteşar 
değişikliğiyle birlikte kasabalardaki müstahdem düzeyine kadar uzanan bir kayırma zinciri 
doğurduğu bilinmez mi?” Mümtaz Soysal, “ Yönelimde Çürüyüş,” Hürriyet Gazetesi 
(05.09.2001), s. 11.

839 C. Emre, anılan “Bürokrasi-Siyaset Perspektifinde...” s. 74-75.
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uygulamalara, bakanın, siyasal sorumluluğu olmayan fakat siyasal iktidar ile 
bürokrasi arasında köprü görevi gören bir siyasal müsteşarın ve yönetsel sıra- 
düzenin en üstünde yer alan diğer bir müsteşarın var olduğu üçlü bir yapıyı840 
ya da bakanın ve bakana bağlı bakanlık kabinesi gibi bir yönetsel birimin var 
olduğu ikili bir yapıyı örnek gösterebiliriz. Geleneksel uygulamaların terk 
edilip saydığımız bu yapılara uygun bir sisteme geçiş sürekli yönetsel statü
lerden birinin politik statüye dönüştürülmesi, yeni sürekli statülerin yaratıl
ması841 ya da bakanlık kabinesi gibi ayrı bir yönetsel birim oluşturulması gibi 
yöntemlerle gerçekleşebilir.

Kamu yönetiminde yeni bir üst düzey yönetici statü oluşturmak çok güç
tür.842 Yerleşik değerler ve uygulamalar bunu engelleyebilmektedir. Eğer ka
mu yönetiminde siyasal etki güçlü bir geleneğe sahipse, bu etkiyi kırmak ko
lay olmayacaktır. Yeni bir statü yaratmanın geleneksel olanı değiştirmekten 
daha kolay olmasına karşın, bu yeni kamu görevlisinin sorumluluklarının ne 
olacağı, siyasetçiler ya da bürokratlar ile ilişkisinin nasıl olacağı, karar alma
da daha profesyonel ve tarafsız, olmayı sağlayıp sağlayamayacağı gibi soru
ları ve sorunları da beraberinde getirmektedir.841

Bir bakanlık örgütünde, yönelti belirleme ve karar alma sürecinde baka
na yardımcı olacak uzman kişilerin işlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle

840 Ülkemizde bakanlıkla siyasi nitelikli ikinci b ir kişinin varlığı olarak siyasi müsteşarlık, 
1937 yılında kısa bir süre uygulanmış ve hemen uygulamadan kalkmıştır. L. Duran, anılan 
İdare Hukuku Ders Notları, s. 87.

841 Örneğin M acaristan'da 1992 Kamu Yönetimi Yasası ile sürekli ve profesyonel üst düzey 
yöneticilik statüleri oluşturulmuştur. Devlet Başkanınca atanan ve hükümette yer alan bu 
yöneticiler state secretaries, deputy state, director-gencrals 'dir. Polonya'da da merkezi, 
bölgesel ya da yerel kamu kuruınlarında üst düzey sürekli kamu yöneticisi kadroları özel
likle bütçe ve personel gibi yönetsel konularda sorumlu director-generals ile yaratılmıştır. 
Director-generals iki yıl süren adaylık ve sınav aşamasından sonra başarılı olduğu taktirde 
Head o f  civil service önerisiyle Başbakan tarafından sürekli göreve atanır. Head o f  civil ser
vice işleyişe ile ilgili olarak Başbakana rapor verir. Kamu yönetiminde daha düşük düzey
deki kamu görevlilerinin atanması director-generals tarafından yapılır. Kamu bürokrasisin
de atamalardaki genel ilke, atamaların kamu bürokrasisi tarafından yapılmasıdır. Kamu yö
neticilerinin atanmasında politik etki ya da bakanların etkisi yoktur. Polonya’da yaklaşık 
yüz civarında director-generals kadrosu vardır. Bu kadrolar ile yönetimde süreklilik ve ku
ramların istikrarı amaçlanmıştır. Sürekli nitelikteki yeni üst düzey yöneticilik statülerinin 
oluşturulması örnekleri için bkz. S. Synncrström, anılan “Professionalism in...”

842 Üst düzey yönetici kadroların oluşturulması ve bunun kamu yöneticiliğinin profesyonelleş
mesine olan etkisi konusunda ayrıntılı örnekler için bkz. S. Synncrström, anılan “Professi
onalism in...”

843 S. Synnerström, anılan “ Professionalism in...”
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de bu yönde yasal düzenlemeler getirilmiş ve hemen hemen bütün ülkelerde, 
farklı adlar ya da biçimlerde de olsa, bakanlık örgütlenmesinde danışman ni
teliğinde kadrolara yer verilmiştir. Bu kadroların varlığı bakanlık içindeki üst 
düzey yöneticilik statüsünün konumu da etkilemektedir.

Kamu yönetiminde kurumun her türlü politikasının belirlenmesinde “bü
tün yetkileri kullanıp, buna karşılık elde edilen başarısızlıklarda hiçbir sorum
luluk altına girmeyen danışmanlar” önemli roller almaktadır. Örneğin İngilte
re’de Thatcher sonrasında, siyasal danışmanlık kurumu yaygın olarak uygula
ma alanı bulmuştur.844 Ülkemizde de bakanlıklarda bakanın emrinde müşavir, 
danışman, uzman ve bazen bu unvanların ikisi ve “hatta ‘Devlet’ ‘yüksek’ sı
fatlarına sahip üst düzey yöneticiler” görevlendirildiğini görmekteyiz.845 3046 
sayılı yasanın 27. maddesinde de gerekli görüldüğü hallerde “bakanlıklarda 
özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak 
üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık müşavirler bulunabileceği” hükme 
bağlanmıştır.

C. Tutum, bakanın hemen yanı başında, sıradüzen dışında yer alan, ba
kanın görev süresi ile sınırlı, yönetsel karar yetkileri olmayan dolayısıyla da 
yönetsel sorumlulukları olmayan iki ya da üç danışman işlendirilmesini öner
mektedir.846 Duran, uygulamada danışmanların işlendirildiği bu kadroları, da
ha çok yeni bakanın anlaşamadığı ya da beğenmediği aktif görevdeki üst dü
zey memurları bu statüden çıkarmadan, aylıklarını verebileceği yerlere, yay
gın deyimle ‘kızak’ görevlere dönüştüğünü ileri sürmektedir. Bakanlık danış
man, müşavir ya da uzman kadrolarından gereği gibi yararlanılamadığını be
lirten Duran, bu gibi uygulamalarla kadro sayısının çok fazla arttığını, bunun 
yerine Fransa'da uygulanan Bakanlık Kabinesi gibi yetenekli ve yetkili uz
manlardan oluşan bir birimin gerekli olduğunu savunmaktadır.847

Ülkemizde mevzuatta, kamu bürokrasisinde siyasal nitelikli bir statü 
yoktur. Bu uygulamanın tek istisnası ‘valilik’ statüsüdür.848 5442 sayılı İl İda

844 C. Emre, "Bürokrasi-Siyaset Perspektifinde...,” s. 75.
845 L. Duran, anılan idare Hukuku Ders N o tlan , s. 92.
846 C. Tutum , anılan "Türk İdaresinde Politik...,” s. 177.
847 L. Duran, anılan İdare Hukuku Ders Notları, s. 92. Duran'ın “bugünkü nitelik ve uygula

ması ile müşavirlik, gereksiz vc m ükerrer bir memurluktur. Çünkü her bakanlıkta hem de 
çok sayıda üyeli heyet halinde çalışan ve Tetkik, İstişare, İnceleme, Danışma, Araştırma gi
bi unvanlar taşıyan bir veya birkaç kurul vardır” biçiminde getirmekte olduğu eleştirilerin 
bugün de aynen geçerliliğini koruduğu söylenebilir.

848 C. Tutum, anılan “Türk İdaresinde Politik...," s. 172.
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resi Kanunu’nun 9. maddesindeki “vali, ilde devletin ve hükümetin temsilci
si ve ayn ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme va
sıtasıdır” ifadesi valinin siyasal nitelikli bir yönetici olduğunu göstermektedir. 
Kamu yönetiminde siyasal nitelikli üst düzey yöneticilik statüsü oluşturulma
sı konusu çok tartışılmıştır. Tutum, bu tür bir statü oluşturulmasını önermek
tedir; çünkü “seçimle iktidara gelen bir hükümete onunla aynı şevk ve heye
canı duyan bir yönetici kadro gerekmektedir. Var olan yönetici kadrolar ken
disine verilen görevleri tarafsız ya da mevzuata uygun yerine getirebilir, fakat 
bu yeterli değildir.”*” Benzer bir düşünceye göre de “genel çerçevenin belir
lenmesi ve yasal güvencelerin sağlanması koşuluyla müsteşarlık, genel mü
dürlük, daire başkanlığı, valilik, elçilik gibi üst düzey yöneticilik statülerinin 
tümünün siyasal kadrolar olarak kabul edilmesi gereklidir.*50

Fransız kamu yönetiminde, siyasallaşmayı önleyen ve bakana uzmanlık 
bilgisi sağlayan danışman niteliğinde bir kurum olarak bakanlık kabinesi, ba
kan -  bürokrat ilişkisinde başarılı bir model olması açısından önem taşımak
tadır. Bu model, sürekli, yansız, uzman bir statü olarak üst düzey kamu yöne
ticiliğini, siyasal iktidarın müdahalelerinden korumak amacıyla oluşturulmuş
tur. Bakanlık kabinesi, “bakanın kişisel çalışma arkadaşlarının toplamı, dost
larından, güven duyduğu kişilerden oluşan bir ekip”tir.851 Bakanlığın ‘en üs
tünde yer alan geçici bir şef durumunda’ki bakanın altında, yerleşmiş, kalıcı, 
sürekli bir yönetici kadro bulunmaktadır. Onbir kişiden oluşan bakanlık kabi
nesinin üyelerinin seçimi tamamıyla bakanın takdir yetkisine bırakılmıştır. Öz 
ve yapı itibariyle siyasal bir organ olmasına karşın kabinenin hiçbir sorumlu
luğu yoktur, tek sorumlu bakandır. Kabine, bakanın politik gücünden ve yet
kesinden yararlanmakta, bakanı temsil etmekte, onun adına bürokrasiyi yö
netmekte ve denetlemektedir. “Yönetsel ve siyasal alanların hemen sınırında 
merkezi yönetimin üstünde ‘politik beyin’ niteliğindeki bakanlık kabinesinin 
varlık nedeni yönetimin süreklilik ve kalıcılığı ile bakanın geçiciliğindeki çe
lişkiyi gidererek, bakan ile bürokrasi arasında köprü işlevini görmektir.”852 
Kabinenin varlığı bürokrasinin üst düzey yönetici kadrosunun sürekliliğini 
sağlamakta, üst düzey yöneticilerin ve çalışmalarının siyasallaşmasını'önle
mekte, kamu yönetiminde “seneler boyunca tam bir idari formasyon kazan

849 Üstteki kaynak, s. 170.
850 B. Ardamç -  T. Ergun, anılan "Siyasal N itelikli...,” s, 4.
851 M. Oylan, anılan “Fransa’da İdarenin...,” s. 52.
852 Aynı yer.
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mış olan idarecilerin nesnel ve yansız olma niteliklerini sürdürme ortamı doğ
muştur.”853 Fakat kabinelerin, giderek kamu yönetimi içinde ayrı bir güç ala
nı haline gelmesi ve kamu yöneticilerinin yönetsel sıradüzende hızlı yüksel
mede kullandıkları birer basamağa dönüşmesi eleştiri konusu olmuştur.854

Üst düzey yöneticilik statülerinin niteliğinin kamu yöneticiliğinin pro
fesyonelleşmesi açısından önemli olduğunu belirtmiştik. Profesyonel bir ka
mu yöneticiliği, yansız, uzman, sürekli niteliktedir. Bu statü, ancak sayıları sı
nırlı düzeyde tutulan, yöneticilik eğitimi ve formasyonunu tamamlamış kişi
lerin içinde bulunduğu bir ‘yönetici s ın ıfın  oluşturulması ile sağlanabilir.

Mıhçıoğlu, kamu yönetiminde, politika belirleme ve karar alma görevle
rinde yer alacak kişilerin, çağdaş kamu yönetiminin gerektirdiği ‘üstün nite
likler’ göz önünde bulundurularak seçilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini be
lirtmektedir. Yönetsel düzeltim çalışmaları ile yönetici sınıf oluşturulması 
arasında kurduğu ilişki, günümüzde de tartışılmakta olan kamu yönetimi dü
zeltim çalışmaları açısından önem taşımaktadır. Mıhçıoğlu’ııa göre:

"Bugüne kadar girişilen yönelim reformu çalışmaları içinde en başarılıların
dan biri olarak bilinen Ingiliz memur reformu, bu başarısını belki de yukarıdan  
yani 'yönetici s ın ıfta n  başlamış olmasına borçludur. Buna karşılık Amerikan 
memur reformu çalışmalarının arzulanan sonuca henüz ulaşamamış bulunma
sını, öbür nedenler yanında, daktilolar ve büro memurları gibi alt kademedeki 
kamu görevlilerinden başlamış olmasıyla açıklamak mümkündür.

Onaran, yönetici sınıf oluşturulurken göz önünde bulundurulması ge
reken konulan şöyle sıralamaktadır:856 Sınavlar mümkün olduğunca çeşitli 
alanlardan kişilerin katılmasına olanak tanımalı; yönetici sınıfın yapısı o ül
kenin yönetim geleneğine aykırı olmamalı; bu sınıf içinde toplumun çeşitli ta
bakalarından gelen kimseler bulunmalı; yönetici sınıfa hem dışarıdan girecek
ler için hem de öteki sınıflardan geçecekler için bir hazırlık eğitimi zorunlu 
tutulmalıdır.

853 Üstteki kaynak, s. 5 4 -55 ,59 ,62 .
854 Jon Pierre, Bureaucracy iıı thc Modern State: An Introduction to Comparative Public A d

ministration (England: Edward Elgar, 1995), s. 49.
855 Cemal Mıhçıoğlu, “Sunuş,” O. Onaran, anılan Yönetici Sınıfın Eğitimi, s. m . Soysal da 

“ ...doğru olan, bir temel reform planı çerçevesinde atılacak ilk adımların, çalışma ve geçim 
koşulları sağlam güvencelere bağlanarak kamu hizmetine adanmış bir ‘üst düzey yönetici
ler sınıfı' oluşturmakla atılmasıdır...” biçiminde benzer görüşleri dile getirmiştir. M. Soysal, 
anılan “Yönetimde Çürüyüş,” s. 11. Aradan geçen yaklaşık otuz beş yıla rağmen, aynı so
runun aynı gerekçelerle ve aynı önerilerle tartışılıyor olması da Türk kamu yönetimi açısın
dan ciddi bir kayıp zaman göstergesidir.

856 O. Onaran, anılan Yönctici Sınıfın Eğitim i..., s. 102.
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Üst düzey kamu yöneticilerinin eğitimden geçirilmeleri konusunda 1982 
yılına dek yasal bir zorunluluk bulunmamaktaydı. 1982 Anayasası’nın 128 
md. üçüncü fıkrasında “üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usûl ve esasla
rı, kanunla özel olarak düzenlenir” hükmü, bu konuda ilk kez bir düzenleme 
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.857 Bu hükme dayanarak 10 Ocak 1985 ta
rihinde 3149 sayılı “Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkında Ka
nun” çıkarılmıştır. Yasakoyucu, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yö
netici olan müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardım
cısı, daire başkanı, büyükelçi, vali, kaymakam, bölge müdürü biçiminde Un
vanları tek tek sayarak bu yöneticilerin yurt içinde ve dışında yetiştirilme usûl 
ve esasları düzenlenmiştir. Fakat bu yasa Anayasa Mahkemesi’nce 1985 yı
lında iptal edilmiştir.858 Yönetici sınıf ile ilgili bir düzenlemenin anayasa hük
mü olması, bu yönde yapılacak çalışmalar için önemli bir ivme sağlayabilir
di. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi sonrasında bu konuda yeni bir 
anayasal ve yasal düzenlemenin yapılmamış olması bu olanağı ortadan kaldır
mıştır.

3. Kamu Yönetiminde Karar Verme Aktörleri

Kamusal yönelti belirleme sürecinde birçok karar verme aktöründen söz 
edebiliriz. Karar verme aktörlerini sınıflandırmada Price’ın çalışmasından ya
rarlanabiliriz.859 Price, yapmış olduğu soyutlamadan hareketle toplumdaki güç 
sahibi, ayrıcalıklı sınıflan; bilim adamı, profesyonel, yönetici ve politikacı ol
mak üzere dört başlıkta ele almakta ve bunları sahip oldukları bazı özellikle
re göre bir sıralamaya tabi tutmaktadır, (bkz. Çizim: 5) Price’m sıralamada

Çizim 5: Kamu Yönetiminde Karar Verme Aktörleri*

K am u Y öneticisi

B ilim  A dam ı Profesyonel Y önetici Politikacı

G E R Ç E K  
A raştırm a 
B ilim  E gem en liğ i

G Ü Ç  
E ylem  
P olitikJEgem enlik

♦Kaynak: R . C . K earaey , anılan “Pro fessionalism , B ureaucratic...,”  s. 572.

857 T. Ergun, anılan Kamu Yöneticilerinin..., s, 140.
858 Anayasa Mahkemesi, 18.6.1985 tarih ve K 1985/8, AM KD, sayı, 20-21, 188 vd.
859 R. C. Kearney, anılan “Professionalism, Bureaucratic...,” s. 572.
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kullandığı ilk özellik eğitim sürecinin niteliği ile ilgilidir. Bu sıralama en yo
ğun eğitim sürecinden geçmiş, araştırma işlevini en çok yerine getiren bilim 
adamından itibaren sırasıyla bu özelliklere daha az sahip olan profesyonel, 
yönetici ve politikacı biçimindedir. Sıralamada bilim adamından politikacıya 
doğru gidildikçe bilim egemenliğinden politik egemenliğe, araştırmadan ey
leme, eylemlerin kaynağının da bilimin egemenliğine dayanan ‘gerçek’ten, 
politik egemenliğe dayanan ‘güç’e doğru ilerlediğini görenekteyiz.

Price’ın bu sınıflandırması sıradüzensel bir ayrımı göstermemekte, baş
lıca karar verme aktörlerinin, keskin çizgilerle olmasa da belli ölçütlere göre 
bir ayrıma tabi tutulmasını sağlamaktadır. Karar verme aktörleri, birbirinden 
farklı işlevlere ve özelliklere sahiptir. Yöneltilerin belirlenmesine temel oluş
turacak bilgiyi üreten bilim adamları, bilginin oluşturulmasında ve oluşturu
lan bu bilginin eyleme dönüştürülmesinde önemli rol oynayan profesyoneller 
ile yakın ilişkidedir. Politikacılar, amaçların, yapı ve işleyişe egemen değer
lerin seçimi; yöneticiler, seçilen bu amaç ve değerlerin uygulamaya dönüştü
rülmesi işlevini yerine getirir. Yöneticiler, bilimsel bilgiyi ve profesyonelleri, 
politik üstlerinin amaçları doğrultusunda kullanır.*“  Politikacılar, kararlarını 
bilimsel ve profesyonel yargılar üzerine dayandırmak zorunluluğu ile karşı 
karşıyadır. Fakat halkın oyuyla seçilmiş olmanın ve halkın siyasal tercihleri
ni temsil etmenin kendilerine sağlamış olduğu gücü, kimi zaman kişisel ve si
yasal çıkarları yönünde kullanmaları nedeniyle aktörler içinde en fazla eleş
tiriye uğrayan gruptur.*61 Bilim adamları, uygulayıcı profesyonellere; profes
yoneller de politikacılara tepeden bakmaktadırlar. Profesyoneller soyut ku
ramsal bilginin eyleme dönüşmesi aşamasında politikacılar ve bilim adamla
rı arasında köprü görevi görür.

Ele aldığımız bu dörtlü sınıflandırma, sınıfların sınırlarının belirgin ol
duğu dönemleri çözümlemede bir anlam ifade etmektedir. Fakat özellikle son 
otuz yıl içinde yaşanan değişimler, bu sınırları belirsizleştirmiştir. Bu dönem
de kategoriler arasında geçişkenlik artmıştır. Etkileşim ve geçişkenlik en faz
la profesyoneller ile yöneticiler arasında olmaktadır.862 Mesleklerin kamu yö
netiminde etkili biçimde yer almaları ve özellikle de profesyonellerin yöneti- 
ci konumuna gelmeleri sonucunda yönetici-profesyonellerin sayısında artış

860 R. W. Scott, anılan “ Public Administration . . ."  s. 254.
861 C. Emre, anılan “Bürokrasi-Siyaset Perspektifinde...,” s. 72.
862 R. C. Kearney, anılan “Professionalism, Bureaucratic..,” s. 572-573.
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olmuştur.863 Profesyoneller, kamu yönetiminde yönetsel görevlere gelmekte
dir. Yönetici olmak profesyonellere mesleki ya da kişisel kazanımlar getir
mekte ise de bu göreve gelmek, kimi zaman onların mesleğin gerektirdiği 
davranışlardan uzaklaşması, hatta doğrudan mesleğin geleceğine zarar vere
cek kararların altına imza atması sonucunu doğurmaktadır.861

Sınırların belirsizleşmesinin yanında Price’ın sınıflandırmasında kullan
dığı bazı ölçütlerde de değişim yaşanmıştır. Örneğin bilim dünyasının, çıkar 
elde etmek amacı ile yapılan kimi çalışmalar nedeniyle ciddi bir güven kay
bına uğradığı, ‘gerçek’likten ‘gıiç’e doğru kaydığı söylenebilir. Çevre, nükle
er enerji, radyasyon vb. konularda aynı bilimsel verilere dayandığı halde, bir
birinden çok farklı sonuçlara ulaşan raporların ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bilimsel araştırmaların, kâr güdüsünün ya da ‘kısır’ politik tartışmaların etki
sine girdiği kimi durumlarda, ‘gerçek’ ile değil, ‘güç’ ilişkileri ile tanımlandı
ğı söylenebilir.

Kamu yönetiminde bir tarafta yönetici konumuna gelen ve mesleğinin 
bilgi ve deneyimlerini yönetime taşıyan yönetici-profesyonel, diğer tarafta 
kamu yöneticiliği uğraşı ile ilgili eğitim almış profesyonel-yöneticilerin var
lığından söz edebiliriz. Şimdi profesyonel bir uğraş alanı olarak kamu yöne
ticiliğini profesyonel davranış öncülleri açısından inceleyelim.

4. Profesyonel Davranış Öncülleri ve Kamu Yöneticiliği Mesleği

Uğraşların, meslek niteliğini kazanması, özel konumlarının meşruluğunu 
sağlayan belirli davranış öncüllerine sahip olmaları ölçüsünde gerçekleşmek
tedir. Bütün uğraşlar gibi kamu yöneticiliğinin de profesyonel bir uğraş hali
ne gelmesi ancak bu davranış öncüllerine sahip olması ölçüsünde gerçekleşe
cek, kamu yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecinin değerlendirilmesinde 
bu davranış öncülleri ölçüt olacaktır. Bu öncülleri şöyle sıralayabiliriz: Siste
matik meslek bilgisi ve mesleki eğitim, meslek üyelerinde ortak bir meslek bi
linci oluşmasına yönelik mesleki toplumsallaşma, meslek üyelerinin davra
nışlarına temel oluşturacak mesleki etik kuralların varlığı, özyönetim ve mes

863 R. W. Scott, anılan “Public Administration...,” s . 257. Yönetici-profesyonel (administrator- 
professional) bir profesyonelin bir kurumda yönetici konumuna gelmesi sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin, bir hukukçunun bir kamu kurumunda daire başkanı olması gibi. Bu 
konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Profesyonel Bürokrasi başlığı.

864 Örneğin, Adalet Bakanlığı’nda daire başkanı ya da müsteşar konumuna gelen bir hukukçu
nun siyasal iktidarın belirlediği bir yöneltiyi kendi mesleği açısından olumsuz sonuçlar do
ğuracağını bilmesine rağmen uygulamaya koyması.
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lek alanı ile ilgili bütün konularda düzenleme yapma yetkisine sahip meslek 
birliğinin kurulması.865

a. Meslek Bilgisi ve Mesleki Eğitim

Kamu yönetimi alanında özellikle 1930’lardan sonra kuramlar, ilkeler ve 
uygulamalar konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Kamu yönetiminin bi
limsel niteliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu çalışmalar ile yönetim bilimi 
alanı akademik bir disiplin olmaya başlamıştır.866 Buna karşılık yine bu dö
nemde kamu yönetiminin ‘bilim’den ‘disiplin’e doğru bir düşüş yaşadığına 
yönelik bir oydaşma da söz konusudur. Bu düşüş, aynı zamanda bu alanın en
telektüel niteliğinde yaşanan bir bozulmanın göstergesi olarak da görülmek
tedir.867 Benzer eleştirileri getiren Schott, 20. yy’ın başlarından itibaren yöne
tim bilimi kuramına yönelik çalışmaların yoğunlaşmış olmasına karşın, bu 
alanda bilimsel nitelikte bir kuramın ve bilgi sisteminin oluştuğunu söyleme
nin güç olduğunu dile getirmektedir."'8

Bu düşünce klasik kamu yönetimi kuramının temel hareket noktaların
dan biridir.869 Sürekli olarak karşılıklı bir üstünlük, egemenlik kurma mücade
lesi içinde olan bu iki alanın birbirinden ayrılmasına yönelik ilk girişimleri

865 Kamu yöneticiliği uğraşını incelerken, diğer uğraşlardan farklı olarak bürokrasinin yapısal 
özellikleri de bu uğraşın profesyonel davranış öncülleri içinde değerlendirilmesi gerekir. 
Çünkü kamu yöneticisinin davranışlarını biçimlendiren temel öncül, içinde görev aldığı bü
rokrasinin yapısal özellikleridir. Bürokrasinin ussallık, gizlilik, yansızlık, güvenceli konum, 
kariyer, parasal aylık, kişisellikten arınm a, resmi görev bilinci, disiplin ve denetim gibi özel
likleri bürokrasi içinde bir statü grubunun, diğer bir deyişle bir uğraş alanının oluşmasını 
sağlamaktadır. Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılaşmakta ise de büyük ölçüde stan
dartlaşmış olan bu özellikler, kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi için gerekli altyapı 
olan bürokrasinin, kendisini diğer toplumsal yapılardan ayrı tutabilmesini ve varlığını sür
dürm esini, toplumsal bir güç olmasını da  sağlamaktadır.

866 Cahit Emre, “Yönetim Bilimi,” Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim Sosyal Bilimler 
(Ankara: 1998), s. 35. Bu dönemde yönetim bilimi alanında yapılan çalışmalarda kamu yö
neticiliği uğraşının profesyonelleşm esine ayrı bir yer verilmeye başlanm ıştır. 1936-1939 
İCM A’nın Belediye Yıllığı'na 'Profesyonel Kamu Hizmeti’ adında bir bölüm eklenmesi, 
Leonard W hite’in Kamu Yönetimi kitabında ‘Kamu Hizmetinin Profesyonelleşmesi’ adlı 
yeni bir bölüm eklemesi, John G aus’un Kamu Yönetiminin Sınırları kitabında ‘Kamu Yö
neticilerinin Profesyonel Sorum luluğu' bölümüne yer vermesi gibi örnekleri sayabiliriz. D. 
L. Pugh, anılan “Professionalism in Public...,” s. 3-4.

867 Darrell L. Pugh, “Professionalism in Public Administration: Problems, Perspectives and the 
Role o f  ASPA," Public Administration Review  (V. 49, No. 1, 1989), s. 6.

868 R. W. Scott, anılan “Public Administration as a Profession...,” s. 255.
869 G. Şayian, anılan “Günümüz Mülki Am irlik...,” s. 38.
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19.yy’ın sonlarında görmekteyiz.870 Klasik yönetim kuramına temel oluşturan 
bu çalışmalarda öncelikle, demokratik sistemin bir gereği olarak, bürokrasi ve 
siyasetin birbirinden ayrılması gerekliliği belirtilmiş, temsili demokraside bü
rokrasinin ve bürokratların seçilmiş politikacılar tarafından yönetilmesi ve ya
sama organı tarafından denetlenmesi zorunluluğu vurgulanmıştır.87' Politika
yı, yönetimden ya da bürokrasiden; politika belirleyenleri, politikayı uygula
yanlardan ya da bürokratlardan ayırma düşüncesini sistemli biçimde ilk ola 
rak Woodrow W ilson’un 1887 yılında yayınlanan ‘Yönetimin İncelenmesi’ 
adlı makalesinde görmekteyiz.872 Bu makale, kamu yönetiminin siyaset bili
minden ayrılarak ayrı bir disiplin olması yönünde ilk ciddi kuramsal çalışma 
olması nedeniyle W ilson’u kamu yönetimi disiplinin kurucusu olarak kabul 
edilmesini sağlamıştır. Wilson burada, kamu yönetiminin “ayrı bir iş alanı ol
duğunu ve sağlam ilkelere dayandırılması gerektiğini ve bunun da yönetim bi
liminin işi olduğunu” belirtilmektedir. Anayasaları uygulamanın anayasaları 
yapmaktan daha güç olduğunu, bu nedenle, devlet yönetiminin siyasetten ay
rılarak bilim olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Wilson, bu düşünce
sine rağmen yönetimin siyasetin kararlarına bağlı ve onun himayesinde olma
sı gerektiğini de savunmuştur.873 Yönetim alanının, ‘politikanın telaş ve çekiş- 
mesi’nden ayrılmak zorunda olduğunu ifade eden Wilson gibi, Goodnow da 
bu iki kurumlaşma arasında yapısal-işlevsel bir ayrıma gitmiş, siyaseti, toplu
mun temel tercihlerini belirleyen ve bunları devletin amaçları olarak somut
laştıran bir süreç; kamu yönetimini ise bu amaçlara ulaşmak için gereken uy
gulamaları yapacak düzenek olarak tanımlamıştır. Görüldüğü gibi geleneksel 
yaklaşım, uzmanlaşmış kamu yönetimini, “yeterlik ilkesine göre oluşturulan, 
siyasal yan tutmadan çalışan, siyasal süreçte oluşan hedeflerin gerçekleştiril
mesine dönük eylem ve işlemleri yapan” düzenek olarak kabul etmektedir.874

Kamu yönetiminin siyaset bilimi, hukuk ya da diğer toplumsal bilim dal
larının yanında, ve onlardan ayrı bir disiplin olarak yer aldığı söylenebilirse 
de875 çok fazla alt uzmanlık alanını içermesi, disiplinlerarası bir niteliğe sahip 
olması ve birçok işlevi kapsaması nedeniyle sistematik, bütüncül bir meslek 
bilgisi oluşturamadığı görülmektedir. Bu nedenle de kamu yönetimi bilgisi,

870 C. Emre, anılan “ Bürokrasi-Siyaset Perspektifinde...,,” s. 72-73.
871 A. Farazmand, anılan “Introduction,” s. xi.
872 W. W ilson, anılan “İdarenin İncelenmesi.” s. 53-79.
873 Üstteki kaynak, s. 63.
874 G. Şayian, anılan “Günümüz Mülki Amirlik...” s. 39.
875 Cemil Cem. “Kamu Yönetiminde Lisans E ğ i t i m i Amme İdaresi Dergisi (C. 6, S. 1, 1973), 

s. 86.
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eğitimi ve öğretimi daha çok eklektik, farklı bilim dallarının ve disiplinlerin 
dönem dönem öne çıktığı, dönemsel koşullara göre çok çabuk değişen bir içe
riğe sahip olmuştur. Örneğin, kamu yönetiminde uzun bir dönem hukuk ve 
devlet bilimi yaklaşımı egemen olmuştur. 1980’lerde egemen hale gelen ve 
temel tezi, kamusal ve özel işletmelerin birbirinden farklı olmadığı, işletme 
alanının bütün bilgi ve tekniklerinin kamu yönetiminde de uygulanabileceği 
biçiminde olan ‘kamu işletmeciliği’ akımı ile, kamu yönetimine egemen olan 
kavramlarda önemli değişimler yaşanmıştır.876 Kamu işletmeciliği yaklaşımı 
ile özelleştirme ve devletin küçültülmesi, ‘düzenleme dışı bırakma’ (deregu
lation), kamu hizmeti anlayışındaki değişim, yerelleşme, devletin yeniden ya
pılanması, kamu yönetiminde işletmecilik anlayışı, pazar türü düzenekler, so
nuca yönelik yönetim ve başarıma dayalı ödeme düzenekleri, müşteri tatmini 
yaklaşımı, tam zamanında üretim, toplam kalite yönetimi gibi işletme yöneti
minin ilke ve teknikleri öne çıkmış, kimi durumlarda da belirleyici olmuş; bu 
gelişmelerle kamu yönetimi bilgisinin ve eğitiminin içeriğinde kamusal nite
liğin ve hukuksal yaklaşımın gerilediği görülmüştür.

Kamu yönetimi bilgisindeki ve eğitimindeki farklılaşma büyük ölçüde 
ülkelerin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısından, özellikle de yönetim ge
leneklerinden kaynaklanmaktadır.877 Örneğin Kıta Avrupası’nda hukuk yakla
şımı egemendir. Buna karşılık Anglo-Amerikan geleneğinde hukuk yaklaşımı 
hiçbir zaman egemen olmamıştır. Birleşik Krallık’ta kamu yöneticileri bir uz
manlar topluluğu olmaktan çok, Oxbridge mezunu, insani bilimler alanında 
iyi eğitim almış seçkinler topluluğu olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde 
Amerikan kamu yönetimi eğitiminde de hukuk yaklaşımı tercih edilmemiş, 
fakat Birleşik Krallık’tan farklı olarak genel yönetici değil, işletmecilik yak
laşımının egemen olmasıyla uzman yönetici anlayışı benimsenmiştir.878 Bu 
farklılıklara rağmen Wilson, siyasal kimlikleri bir tarafa bırakılırsa, bütün hü

876 İşletme yönetimi alanında kullanılan yönetim tekniklerinin kamu yönetimi alanında da ge
çerli olduğu tezi, 1926 yılında A BD 'de kamu yönetimi alanındaki ilk ders kitabı olarak ya
yımlanan Lconard D. VVlıite'ııı huroducıion to Sludy o f  Public Admiııisıraiion adlı kitabının 
“Önsöz”ünde “kamu yönetiminin incelenmesine işletmecilik temelinden başlamalıdır" söz
leriyle irdelenmişti. Bu açıdan kamu işletmeciliği akımının köklerini W hite'ın çalışmasına 
değin götürebiliriz. C. Emre, anılan “ Yönetim Bilimi," s. 36.

877 Örneğin bir dönem Fransa egemenliği, Fransa devlet sisteminden ithal edilen kurumlar ve 
Fransız kökenli idare hukuku temelli kamu yönetimi eğitim i, yerini 1980 sonrasında yüzü-

> nü A BD’yc döndüren devlet adamları nedeniyle, kamu yönetiminin örgütlenme ve işleyi
şinde ABD kamu yönetimi ilkelerine bırakmıştır. Daha önce yüksek eğitim ve hizmet içi 
eğitim amacıyla Fransa’ya gidenler artık A BD’ye gider olmuşlardır.

878 N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 143-144.
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kümetlerin benzer işler yaptığını, bu nedenle de başka hükümetlerin başarı ile 
uyguladıkları yönetsel yöntemleri kullanabileceklerini ileri sürmüştür. Wil- 
son’un bu düşüncesine dayanarak yönetsel kültürdeki farklılıklara rağmen ka
mu yönetimi bilgisinin benzeştiğini söyleyebiliriz.879

Kamu yönetimi bilgisinin kuramsal yönü kadar ‘sanat’ yönü de önemli
dir; çünkü kamu yönetimi, uygulama yönü kuramsal yönünden çok daha ağır 
basan bir alandır. Mesleki bilginin kaynağı, bir taraftan yasal düzenlemeler ve 
çeşitli disiplinlerden gelen kuramsal bilgiler, diğer taraftan uygulama bilgisi
dir. Kamu yönetimi disiplininin kurucusu olarak kabul edilen Wilson, kamu 
yönetimi bilgisinin gelişmesinde kuramdan çok uygulamaya öncelik verilme
sini savunmuştur.880 Kamu yönetiminde, meslek bilgisinin daha çok uygula
maya yönelik olması, kamu yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecim engel
lememektedir. Hukuk mesleği de büyük ölçüde uygulamadan doğan bilgiye 
sahip olmasına karşın yerleşik ve güçlü bir meslektir. Fakat, uygulamaya yö
nelik bu bilgi yanında tutarlı bir kuramsal bilgi temelinin de olması gereklili
ği kaçınılmazdır.881

Kamu yöneticiliği kendisine temel olan bilginin niteliği açısından diğer 
birçok uğraş alanından farklılaşmaktadır. Kamu yönetiminin disiplinlerarası 
bir alan olmasının sonuçlarını gerek meslek bilgisinin oluşumunda, gerek 
mesleki uygulamalarda görmekteyiz. Kamu yöneticisi, işlev alanı bir hekim 
ya da avukat gibi insan yaşamının tek bir yönüyle sınırlı olmadığı için birçok 
konuda bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır. Bu özelliği nedeniyle kamu yöne
ticiliği eğitimi üç temel öğeyi içinde barındırmalıdır.882 İlki, yönetsel eylem 
için zorunlu olan tarih, hukuk, ekonomi, psikoloji, sosyal psikoloji, toplumbi
lim, siyaset bilimi, dil, matematik vb. gibi temel ve geleneksel disiplinler; 
İkincisi, yönetsel tekniklere giriş niteliği taşıyan muhasebe, istatistik, perso
nel, bütçe, kontrol, planlama teknikleri vb. gibi disiplinler; üçüncüsü ‘iyi yö
netim’ için gerekli niteliklerin kazandırılmasına yönelik yönetsel etiktir.

Kamu yönetimi, toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla oluşturul
muş, toplumsal ve siyasal niteliği ağır basan ‘kamusal’ bir örgüttür. Bu ne

879 C. Emre, anılan "Yönetim Bilimi," s. 36.
880 W. W ilson, anılan “İdarenin İncelenmesi," s. 72.
881 R. C. Kearney, anılan “Professionalism, Bureaucratic..." s. 573.
882 F. Gazier. anılan "Kamu Yönetimi Enstitü...,” s. 4.
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denle dar, örgütsel bir bakış kamu yönetimi için yeterli değildir.885 Kamu yö
netimi eğitiminin içeriği, nesnesi devlet olan, daha önce egemen hukuksal 
yaklaşımın yanında devletin örgütlenmesi ve işleyişi ile ilgili olarak toplum
bilim, siyaset bilimi vb. gibi disiplinleri de kapsayacak disiplinlerarası nitelik
teki ‘devlet bilimi’ olmalıdır.884 Fakat bu eğitim ile ilgili önemli sorunlar 
yaşanmaktadır. Mıhçıoğlu’nun otuz yılı aşkın bir süre önce şöyle dile getir
miş sorunlar bugün de geçerliliğini sürdürmektedir:885

"Türkiye’de yüksek kütleme yöneticilerinin eğitimini de içine alan bir memur 
eğilimi politikası yoktur. Hükümet kademesinde böyle bir ihtiyacın bilinçli 
olarak hissedilmekte olduğunu gösteren belirtiler bulunmadığı gibi, söz konusu 
politikanın hazırlık çalışm alarını yapınası gereken D evlet Personel 
D airesi’nde de yüksek kademe yöneticilerinin eğitimi konusuna karşı henüz 
ciddi bir ilgi gösterilmediği anlaşılmaktadır. ”

Bu eğitimde kamu yöneticileri sadece teknik bir uzman olarak değil, ka
musal değerleri içselleştirmiş birer kurumsal lider olarak yetişmelidir.

Kamu yöneticiliği eğitiminin kökleri daha önce de değindiğimiz gibi çok 
eskilere kadar gitmektedir. Fakat sistematik bir kamu yöneticiliği bilgisini ve 
buna yönelik kurumsallaşmış bir eğitim sisteminin varlığını, ancak kamu yö
neticiliğinin ayrı bir alan olarak görülmeye başlandığı ve yöneticilerin yetiş
tirilmesi düşüncesinin yaygınlaştığı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görmek
teyiz. Kamu yöneticilerinin özel bir uzmanlık eğitimine sahip olması konu
sundaki oydaşmayı, bu eğitimin niteliği konusunda göremiyoruz. Kamu yö
neticiliği eğitiminin niteliği her dönemde tartışma konusu olmuştur. Bu tartış
ma ülkemizde de görülmektedir. Kamu yöneticiliği eğitiminin verildiği en 
köklü kurum olan SBF’de Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren hukuk 
geleneği güçlüdür. 1950’lerdeıı sonra hukuk bilgisinin kamu yönetimi için ye
terli olmadığına yönelik bir düşünce yerleşmeye başlamıştır. Mılıçıoğlu, yö
netimin hukuk dışı yönlerini ele alan ilk derslerin konulmasıyla birlikte ege
men olan hukuksal yaklaşımın bir ölçüde yumuşatıldığını ve SBF’de kamu 
yönetimi eğitiminin dar anlamda kamu yönetimi öğretimini aşıp siyaset bili

883 R. T. Green ve diğerleri, anılan “Reconstituting a Profession...," s. 523. Yazarlar, kamu yö
netimi eğitiminin, dalıa önce tanımını yaptığımız governance bağlamında olması gereklili
ğini belirtmektedir.

884 Birgül A. Güler, “Nesnesini Arayan Disiplin,” Amme İdaresi Dergisi (C. 27, N. 4 , 1994), s. 
18-19.

885 C. M ıhçıoğlu, anılan "Türkiye’de Yüksek Kademe...,” s. 70.
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mi ve toplum bilimlerini de kapsaması ile çağdaş kamu yönetimi öğretiminin 
başladığım belirtmektedir.886

Kamu yöneticilerinin eğitiminde, tercih edilen yönetici tipi de belirleyi
ci olmaktadır. Daha önce de değindiğimiz gibi genel yönetici tercihinde ‘iyi 
bir yönetici olmak için özel bir uzmanlık eğitimi almanın gerekli olmadığı’ te
zi nedeniyle, özel bir uzmanlık eğitimi de öngörülmemiştir. Buna karşılık uz
man yönetici tercihinde, özel bir eğitimin gerekli olduğu konusunda bir oy
daşına söz konusudur. Kamu yöneticiliği mesleğine girişte yapılacak sınavın 
niteliği de kamu yönetimi eğitimi ile doğrudan ilgilidir.

Mesleki eğitim konusunda, devlet ile meslekler ve mesleki eğitim ver
meye yetkili eğitim kurumlan arasında güven anlaşması vardır.887 Kamu yö
neticiliği eğitimi için de bu geçerlidir. Kamu yöneticisi olabilmek için devlet 
tarafından yetkilendirilmiş bazı eğitim kurumlanndan mezun olma önkoşulu 
vardır. Bu sınırlama geniş tutulabildiği gibi sadece kamu yönetimi mezunu ol
mak gibi çok daha dar nitelikte olabilir. Örneğin, ABD'de 1883 Pendleton Ya
sası ile kamu hizmetine girmenin ön koşullarından biri olarak kamu yönetimi 
eğitimi veren okullardan mezun olmak getirilmiştir. Bu zorunluluk nedeniyle 
bu dönemde güçlü eyalet üniversiteleri bu amaca yönelik olarak yeni bölüm
ler oluşturmuştur. Bu gelişme ile birlikte ABD'de de kamu yönetimi eğitimi 
veren The Ivy Leagtte diğer eğitim kurumlarına göre öne çıkmıştır.888

Kamu yönetiminde üst düzey yönetici konumuna gelebilmek için genel
likle özel bir eğitim koşulu aranmamakta, kimi zaman üniversite mezunu ol
mak bile yeterli sayılmaktadır. Böyle bir ön koşulun olmaması üst düzey yö
neticilik uğraşı açısından önemli sorunlar doğurmaktadır.889

Kamu yöneticiliği eğitimi sadece üst düzey için düşünülmemeli, kamu 
yönetiminin ak ve ona düzeyleri için de eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu 
tür bir eğitim, aralarından üst diizey yöneticilerin seçileceği yetenekli bir ka
mu görevlileri topluluğunun oluşması açısından önemlidir.890

Kamu yöneticiliği uğraşının profesyonelleşmesi sürecinde sadece lisans

886 Cemal Mıhçıoğlu, Türkiye’de Çağdaş Kan m Yönetimi Öğretiminin Başlangıç Yılları (Anka
ra: AÜSBF Yayını, 1988), s. 29-30,85.

887 F. C. Moslıer. anılan Dcmocracy and the Public Service, s. 110-111.
888 F. \V. Riggs, anılan "Coups and Crashes...," s . 38-39.
889 Cemal Mılıçıoğlu, anılan Türkiye'de Çağdaş..., s. 88.
890 Üstteki kaynak, s. 2.
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düzeyinde bir eğitim yeterli değildir.8’1 Kamu yöneticiliğinde mesleki eğitim, 
lisans ve lisansüstü düzeyinde olduğu gibi bütün meslek yaşamı süresince de
vam edecek bir nitelikte olmalıdır. Bu açıdan meslek birlikleri, kamu yöneti
mi alanında var olan enstitüler ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin bu alan
daki çalışmaları önem kazanmaktadır. Kamu yönetimi eğitiminde kurumsal
laşma, ülkelerin eğitim alanındaki geleneklerine bağlı olarak gelişme göster
miştir. Bu eğitim kimi ülkelerde üniversiteler, kimilerinde ise enstitü ya da 
meslek birlikleri tarafından üstlenilmiştir. Örneğin 20. yy’ın başlarından iti
baren ABD'de kamu yönetimi eğitimini, büyük ölçüde kamu yönetimi alanı 
ile ilgili olarak oluşturulan birlikler üstlenmiştir. 1939’da American Polilical 
Science Association (APSA) ve American Society o f  Public Administration 
(ASPA) ve bu birliğin dergisi 'Public Administration Review' kamu yönetimi 
ile ilgili akademik konulardaki konferans, tartışma ve yayınları ile bu alanda 
çok önemli gelişmeler sağlamış ve kamu yönetiminin bir uzmanlık alanı hali
ne gelmesine katkıda bulunmuşlardır.

ABD'de ASPA’nın kuruluşu kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi
nin ilk önemli adımı olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu kurum, kamu yö
neticilerinin yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. ASPA, ABD.yö
netim geleneğinden farklı olarak uzmanlardan çok genel yöneticileri tercih et
miş, önceliği politikadan uzak olmaya vermiş ve kamu yönetimi eğitiminin iş
letme okullarının egemenliğine girmesini önlemiştir. Bu dönemde yaptığı ça
lışmalarla ‘kamu yöneticisi’ kimliğini oluşturmaya yönelik bir akım haline 
gelmiştir. Nitekim bu çalışmalarının sonucunda 1967’de Kamu Hizmeti Ya
sası çıkarılmasını ve 1968’de Yüksek Öğrenim Yasası’na kamu yönetimi eği
timi hakkında özel hükümlerin konulmasını sağlamıştır. 1965-67 döneminde 
National Academy o f  Public Administration'm (NAPA) kurulması ile kendi 
seçtikleri kişilerden oluşan üyelik temeline dayanan bir sistem kabul edilmiş
tir. 1970’de ASPA, National Association o f  School o f  Public Affairs and Ad
ministration'm (NASPAA) kurulmasını sağlamıştır. NASPAA’nın kurulma
sıyla “kamusal işler ve yönelti” {public affairs and policy) kavramları bir ku
rumun adı içinde yer almış ve kamu yönetimi öğreniminde ayrı bir önem ka
zanmıştır. 1970’lerin ortalarında ASPA’nın genel yönetici yaklaşımı terk et
mesi ve yeniden uzmanlığa yönelmesi NASPAA ile uyuşmazlık içine girme
sine neden olmuştur.892 Bu kurum özellikle üniversitelerdeki kamu yönetimi 
programlarını örgütlemiş ve kamu yönetimine yönelik yapı ve işlevlere yöne
lik standartlar oluşturmuştur. 1986’da NASPAA, ABD’de kamu yönetimi

891 O. Onaran, anılan Yönetici Sınıfın Eğitim i..., s. v.
892 G. K. Fry, anılan “The Profession of Public Adminislration,” s. 1057-1058.
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eğitiminde yetkilendirme konusunda önemli bir yer edinmiştir.893 Bu örnekler
le de görüldüğü gibi ABD’de kamu yönetimi eğitimi neredeyse bütünüyle bu 
alanda kurulmuş olan birlik, dernek ya da akademi gibi üniversite dışındaki 
kuramların önderliğinde gelişmiştir.

ABD’de olduğu gibi Fransa’da da kamu yönetimi eğitimi büyük ölçüde 
üniversitelerin dışında gelişme göstermiştir. Fransız üniversite geleneğinin, 
kamu hizmetlerine yönelik eğitimi geri planda tutması nedeniyle üniversite 
dışında, bu alanda eğitim verecek bir kurumun oluşması gecikmemiştir. Yö
netici yetiştirmeye yönelik bir eğitim kurumu oluşturma düşüncesi 1868’de 
karara bağlanmış, fakat 1945’e kadar bu düşünce uygulamaya geçememiştir. 
Fransa’da, 1945 sonrasında, daha önce kurulmuş olan ‘Ecole Libre des Scien
ces Politiques' kaldırılarak, Paris’te bir Siyasal Bilgiler Enstitüsü, bunun ya
nında taşrada da sekiz enstitü kurulmuştur. Bu dönemde yönetimin üst kade
melerine yönetici almak için her kurumun ayrı sınav yapması uygulaması kal
dırılmış, bu kadroları yetiştirmek üzere Ulusal Yöneticilik Okulu (ENA) ku
rulmuştur.891 ENA, Başbakanlığa bağlı olup her ilden bir ya da iki olmak üze
re 150-160 öğrenciyi üst düzey yöneticilik statüleri için yetiştirmektedir. Bu 
dönemde kamu yöneticilerine hizmet içi eğitim vermek üzere ‘Yüksek Yöne
tim İncelemeleri Merkezi’ kurulmuştur.895

Türkiye’de yönetim bilimi ABD’dekinden farklı olarak, siyaset bilimin
den koparak değil, idare hukukundan ayrılarak oluşmuştur.896 Tanzimat’tan 
itibaren devletin çöküşünü durdurma amacıyla Batı’dan, özellikle de Fran
sa’dan birçok kuram örnek alınmıştır. Bu nedenle yönetimin örgütlenmesi ve 
işleyişinde egemen yaklaşım Kıta Avrupa'sı geleneği olan hukuksal yaklaşım
dı. Cumhuriyet sonrasında modernleşme ve kalkınma sürecinde bürokrasi, sa
dece bir yönetim aygıtı değil, modernleşmenin, ekonomik ve teknolojik kal
kınmanın önderi konumundaydı.897 Bu dönemde kamu yönetimi açısından 
“ulusal kalkınma,” “öncü devlet,” “lokomotif bürokrasi” kavramlarına daya
nan bir modernleşme söz konusuydu.898 1940’lara değin hukuksal yaklaşımın 
bir sonucu olarak kamu yönetimi eğitiminde kamu hukuku, siyaset bilimi ege

893 D. L. Pugh,anılan "Professionalism in Public ..." s. 4.
894 Fikret Ar, “Fransa ve Türkiye'de Yönetici Yetiştiren Başlıca K urum lar-E N A , HAP veTO - 

DAİE,” Amme İdaresi Dergisi (C. 19, N. 4, 1986), s. 15.
895 F. Gazier, anılan “ Kamu Yönetimi Enstitü...,” s. 4-5.
896 C. Emre, anılan “Yönetim Bilimi,” s. 39.
897 M. Heper, “Osmanlı-Türk Devletinde Bürokrasinin Siyasal Rolü: Kamu Yönetimi Kuramı 

Açısından Bazı Gözlemler,” Amme idaresi Dergisi (C. 6, s 2, 1973), s. 29-40.
898 B. A. Güler, anılan Yeııi Sağ ve..., s. 9.
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mendi. 1940’lara kadar süren hukuksal yaklaşım o dönemde yazılmış kamu 
yönetimi ile ilgili kitaplara da yansımıştır. O dönemde kamu yönetimi, ayrı 
bir yayın olarak değil, idare hukuku kitaplarının içinde, ‘amme idaresi teşki
latı’ adlı bölümlerde, hukuksal-yapısal bir bakış açısı ile ele alınıyordu. Bu 
bakış açısı, aynı zamanda yönetimin anayasal vc siyasal kavram ve kurumlar- 
la birlikte ele alınmasını getirmiştir. 1940’larda Türk kamu yönetimi’nde, 
ABD yönetim teknolojisinin etkileri görülmeye başlamıştır. Bu döneme dam
gasını vuran yaklaşım, ABD’nin yönetim teknolojisi çalışmalarının aktarıl
ması ve hukuk dışı eğilimlerin öne çıkmasıdır. Türkiye’nin yönetim bilimi di
siplini ile tanıştığı bu döneme gelindiğinde yaklaşık yüz yıllık bir hukuksal 
deneyime sahip olduğu söylenebilir.599

Ülkemizde kamu yönetimi öğretiminin kurumsallaşmasında, yöneticilik 
eğitimi verilmesine ilişkin ilk önerilerin yer aldığı Barker Kurulu Raporu’nuıı 
etkisi büyüktür. 1951 yılında, Türk Hükümeti’nin istemi ile Türkiye Ekono
misi üzerine inceleme yapan Dünya Bankası heyetinin hazırlamış olduğu bu 
Raporda, yönetim becerilerine sahip elemanlar yetiştirilmesi, kamu görevlile
rinin görev sırasında eğitilmesi, üniversitelerde kamu yönetimi ve işletmeci
lik kürsü ya da bölümlerinin kurulması önerilmiştir. Raporda, gelişmiş ülke
lerde üniversitelerin işletme yönetimi alanında olduğu gibi kamu yönetimi 
alanında da uzmanlar yetiştirmek üzere kamu yönetimi bölümleri oluşturul
ması, özel programlar geliştirilmesi, benzer bir şekilde ülkemizde de bir ça
lışma başlatılması gerekliliği belirtilmiştir.900 Bu Rapor’un hemen sonrasında 
Türk Hükümeti ile BM örgütü arasında bir teknik yardım sözleşmesine bağlı 
olarak, AÜSBF bünyesinde bir kamu yönetimi kürsüsü açılmış, ayrıca kamu 
yönetimi öğretiminin geliştirilmesi ve yönetim sorunları üzerine araştırma 
yapmak üzere 1953’de TODAİE kurulmuştur.91" TODAİE’nin, üst düzey ka
mu yöneticisi yetiştirmek amacıyla kamu yönetimi öğretimini geliştirmesi, 
yönetim sorunları üzerinde araştırmalar yaparak bu tür araştırmaları özendirip 
desteklemesi, bu sorunlara ilişkin görüşlerle çözüm alışverişini sağlaması 
beklenmektedir.902

899 C. Emre, anılan “Yönetim Bilimi," s. 39.
900 C. Mılıçıoğlu, anılan Türkiye’de Çağdaş..., s. 1-2.
901 Üstteki kaynak, s. 4; C. Emre, anılan “ Yönetim Bilim i," s. 40.
902 C. Mılıçıoğlu. anılan Türkiye'de Çağdaş..., s. 4. Fakat 1949 yılından sonra Birleşmiş Millet

lerin etkisi altında uluslararası alanda etkinlikler göstermek üzere oluşturulan birkaç bölgesel 
okuldan birisi olan TODAİE, uluslararası niteliğini çok çabuk yitirmesi ve tamamen ulusal ni
telik kazanması nedeniyle eleştirilmiştir. F. Gazier, anılan “Kamu Yönetimi Enstitü...,” s. 6.
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Doğrudan kamu yönelimi meslek bilgisi üreten yukarıda saydığımız bu 
kurumlar birbirinden farklılıklar göstermektedir. İngiltere’deki Civil Service 
College (CSC) ve ülkemizdeki TODAİE büyük ölçüde benzeşmekte ise de 
Fransa’daki ENA, bunlardan farklılaşmaktadır. Saydığımız bu kuramların 
hepsi üst düzey kamu yöneticisi yetiştirmek için kurulmuş birer okuldur. Bun
lardan ENA ve CSC’nin kurulma süreçleri önemli bir yönetim bilgisi geçmi
şine dayanmaktadır. ENA, kamu yöneticisi olmak isteyenlerin devam etmek 
zorunda oldukları bir okuldur. Buna karşılık TODAİE’ııin vermiş olduğu eği
tim bir uzmanlık programı (KYUP -  Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı) 
olup isteğe bağlıdır. Diğer bir önemli farklılık, sınava giren kişilerin kurulu
larıyla ilişkileri ve mezunların atanacakları kadrolar konusundadır. ENA’da 
sınavı kazanan adayın kurumla ilişkisi kesilir; mezunların hangi kuramlarda 
çalışacağı önceden belirlenmiştir; mezunlar derecelerine göre kuramlara yer
leştirilirler. Oysa TODAİE’de KYUP’a katılan kişilerin kuramlarıyla ilişkile
ri kesilmez. Aday, ancak kurumu izin verdiği takdirde programa katılabilir; 
programı bitirenlerin ne türde bir görev alacağı da düzenlenmemiştir. Bu ko
nuda yasal bir düzenleme de yapılmamıştır.’03

Ülkemizde kamu yönetimi eğitimi giderek, kamu yöneticiliği için gerek
li formasyonun kazandırılması sürecinden uzaklaşmıştır. Özellikle son dö
nemde bir taraftan kamu yönetimi bölümlerinin siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkiler bölümleri ile birlikte yer alması, diğer taraftan işletme yönetiminin 
programlarına yaklaştırılması ile kamu yönetimi eğitimi ‘kurumsal lider’ ye
tiştirme özelliğini yitirmiştir. Bu yeni bölümlerde, katnu yönetimi formasyo
nu için gerekli olan, Türkiye’nin yönetim örgütü, idare ve anayasa hukuku, 
yerel yönetimler, kentleşme vb. gibi temel derslerin yer almaması, devletin 
örgütlenme ve işleyişini bilmeyen kamu yöneticilerinin yetişmesine yol aç
mıştır.

Türkiye’de kamu yönetimi mezunlarının büyük bölümü kamuda işlendi- 
rilmeleriııe karşın, işlendirmenin koşullarını ve standartlarını belirleme konu
sunda bu eğitimi veren kuramların etkili olamadıklarını söyleyebiliriz.

b. Özyönetim - Mesleki Birlik

Profesyonelleşme sürecinin en temel öğelerinden biri, bir uğraş grubu
nun kendi alanı ile ilgili kararları kendisinin alabilmesini sağlayaınaya yöne
lik özyönetimdir. Özyönetim, uğraş alanı ile ilgili yöneltileri belirlemek, be-

903 F. Ar, anılan "Fransa ve Türkiye’de...," s. 24.
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lirlenen yöneltilen uygulamaya geçirmek, uygulamaların sonuçlarını izlemek, 
denetlemek, dışarıdan müdahaleyi önleyici düzenekleri oluşturmak anlamına 
gelmektedir. Meslekler, profesyonelleşme süreci içinde özyönetimin bir gere
ği olarak, merkezi düzeydeki kamu kurulularından, işe alma, yükselme, işlen
dirme, disiplin standartlarını içeren kendi personel politikalarını belirleme gi
bi yetkileri almaya çalışır.901

Kamu yöneticiliği diğer mesleklere göre, mesleğe giriş norm ve standart
larını, personel yöneltilerini, mesleki eğitimin içeriğini belirleme konusunda 
çok gerilerdedir.905 Örneğin hukuk mesleğinde Barolar Birliği’nin, hekimlik 
mesleğinde Tabipler Odası’nın etkisini ya da Tıp ve Hukuk fakültelerinin bu 
meslek alanlarındaki belirleyiciliğini kamu yönetimi alanında, gerek eğitim 
kurumlan gerek meslek birlikleri açısından göremiyoruz. Kamu yöneticiliği 
için özyönetimin gerçekleşmesi öncelikle bu uğraş alanının kurumsal olarak 
yerleşmesine bağlıdır. Kamu yöneticisi denilince kimlerin bu kapsamda sayı
lacağı ve kamu yöneticiliğine giriş koşulları, yükselme ölçütleri belirlenmeli
dir. Fakat kamu yöneticiliği mesleğinin özyönetimi ve özellikle personel po
litikasını belirleme ve bu alanda düzenleme yapma yetkisini elde etmesinin 
diğer mesleklere göre güç olduğunu da belirtmek gerekir. Kamu yönetiminde 
personel sistemi değişmeden, kamu yöneticileri ile ilgili düzenlemelerin mer
kezden ya da kamu kurumlarının personel dairelerinden alınarak kamu yöne
ticiliği mesleğinin kendisine devredilmesinin önünde ciddi engeller vardır.906 
Çünkü kamu yöneticileri diğer meslek üyelerinden farklı olarak, bizzat kamu 
yöneliminin içinde yer almaktadırlar. Bu noktada kamu yöneticilerinin seçi
mi, atanması, eğitimi, yükselmesi, ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması gi
bi işlemleri yürütmede yetkili kurumun hangisi olacağı önem kazanmaktadır. 
Günümüzde, genellikle Kamu Yönetimi Komisyonu, Merkezi Personel Da
iresi, Devlet Personel Başkanlığı gibi kurumlar bu konuda yetkilidir. Bu gibi 
kurumlar yerine merkezi yönetimden özerk, ülke çapında örgütlenmiş, mesle
ki konularda tek yetkili bir Kamu Yöneticileri Meslek Birliği’nin kurulması 
kamu yöneticiliği uğraşının profesyonelleşmesi açısından zorunludur.

Kamu yöneticiliği alanında çeşitli meslek birliklerinin olduğunu gör
mekteyiz. ABD’de kamu yönetimi ile ilgili Yönetim Bilimini Geliştirme Der

904 M. J. Hill, anilan The Sociology of..., s. 170-171.
905 R. C. Kearney, anilan “ Professionalism, Bureaucratic .. ."  s. 573
906 F. C. Mosher, anilan Democracy and the Public Ser\'ice, s. 106.
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neği, Yönetsel Araştırma Derneği ve ASPA gibi meslek alanı ile ilgili birlik
ler 20. yy’ın hemen başında kurulmuştur.'*17

Buna karşılık ülkemizdeki kamu yönetimi ile ilgili meslek birlikleri da
ha çok yenidir. Bu birlikler arasında Türk İdareciler Derneği, Kamu Yöneti
mi Uzmanları Derneği, Bütçe Uzmanları Derneği, Bakanlık Müfettişleri Der
neği ve Denetim Elemanları Derneği’ni sayabiliriz. Bu birlikler genellikle 
birbiri ile ilişkisi olmayan, kendi uğraş alanı ile ilgili çok sınırlı bir etkiye sa
hip örgütlerdir. Kamu yöneticiliği mesleği açısından gerçek anlamda bir mes
leki birlik olarak kabul edilemezler. Kamu yöneticiliği uğraşının profesyonel
leşmesi ancak kamu yöneticilerinin ortak bir çatı altında örgütlendiği ulusal 
düzeyde bir meslek birliği ile mümkündür.

Kamu yönetimi alanında, birçok gönüllü nitelikte mesleki örgüt ile de 
karşılaşmaktayız. Bunlar, çeşitli alanlarda çalışan kamu görevlilerinin kurmuş 
olduğu dernekler olabildiği gibi çeşitli profesyonel amaçlı gönüllü örgütler de 
olabilmektedir. Bu örgütler kamu yönetimi alanında yaptıkları çalışmalar ile 
profesyonel bilgi ve standartların kamu yönetimine aktarılmasında yarar sağ
lamaktadır.

Kamu yönetimi alanında diğer bir örgütlenme kamu sendikalarıdır. Sen
dikalar özellikle meslek birliklerinin olmadığı ya da gelişmediği ortamlarda 
öne çıkmaktadır. Özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde kamu sendikaları, düzen
lemekte oldukları uluslararası kongreler ile kamu yöneticilerine yönelik çalış
malar yapmaktadır. Bu çalışmalar iş güvenliği ve iyi çalışma koşulları sağla
mayı, her türlü ayrımcılığı ve kamu yönetiminin ticarileştirilmesini engelle
meyi amaçlamaktadır.908 Kamu yönetiminde kamu sendikaları, serbest piyasa 
kurallarını egemen kılmak yönündeki çalışmaların karşısında yer almaktadır. 
Bu örgütler, kamu hizmeti değerlerine sahip çıkma konusunda da duyarlılık 
göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı da, kamu yönetiminde yer almakta 
olan profesyonel birliklerin geri planda kaldığını söyleyebiliriz.

907 G. K. Fry, anılan “T lıt Profession of...,” s. 1057; B. Ehreııreiclı J. l.hrenrcieh, anılan "Pro- 
fesyonel-Yönetici Sınıf,” s. 216.

908 1993 Helsinki Uluslararası Kamu Hizmetleri Koııgresi'ndc kaıını yönetiminde etik kodlar 
tartışılmıştır. 129 ülkenin katılmış olduğu bu kongrede ortak kanı kamu görevlileri için uy
gulamalara yön verecek etik standartların olmadığı yönündedir. Bu kongrede, kamu sektö
ründe yer alan sendikalar, kamu yönetimi etiği üzerine çalışma yapmışlardır. Adrienne Tay
lor - Mike W aghorne, “Public Sector Managers, Public Sector Workers and Ethics: A Tra
de Union Perspective,” C. Sampford ve diğerleri (eds.). Public Sector Eılıiıs (Australia: Ro- 
utledge, 1998), s. 137 vd.
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c. Mesleki Toplum sallaşm a

Bir mesleğin varlığını sürdürebilmesinin koşullarından biri, üyeleri ara
sında ortak bir bilinç oluşturmasıdır. Bu bilinç, meslek içindeki toplumsallaş
ma süreci ile kazanılmaktadır. Mesleki değerlerin, norm ve standartların çe
şitli yollarla meslek üyesine kazandırıldığı bu süreç içinde, üye kendini tanım
layacağı temel kimliklerden birini edinir. Bu kimlik, kişinin meslek yaşamını 
olduğu gibi meslek dışı yaşamını da etkileyen, biçimlendiren bir niteliktedir.

Yöneticilik uğraşının da profesyonelleşme sürecinde bu tarzda bir ‘kim
lik’ arayışına girdiğini görmekteyiz.*” Bu, kendini daha çok çalıştığı örgüt ile 
özdeşleştiren bir uğraş grubunun giderek, örgütten ayrı bir topluluk olma bi
lincini oluşturma yönünde bir kimlik arayışı olarak da değerlendirilebilir. Yö
neticiliğin profesyonelleşmesi, bir görev ya da statüden ayrı, kişinin yaşamı
nı biçimlendirecek bir kimliğin oluşmasına bağlıdır. Kamu yöneticisi açısın
dan düşünüldüğünde kimlik edinme süreci diğer uğraşlara göre daha zordur.

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesinin önündeki engellerden biri, 
henüz statüsünün “yasal olarak tanınma”mış olmasıdır. Örneğin, hukuk, he
kimlik gibi mesleklerde kişi, ancak profesyonel birliklerce tanınan eğitim ku
ramlarından mezun olma, birliklerin yaptığı sınavlarda ve sınav sonrası aday
lık eğitiminde başarılı olma gibi koşulları yerine getirdiğinde, birlik tarafın
dan kendisine verilen "belge” ile mesleğe girebileceğini bilmektedir. Bu aşa
maların her biri yasal olarak düzenlenmiş, meslek birliği ile onu yetkilendiren 
hükümet arasındaki anlaşmalarla güvenceye alınmıştır. Mesleğe giren kişiye 
avukat, hekim ya da mali müşavir gibi bir unvan verilmektedir. Bu unvan 
onun 'yasal tanınma'sının sembolik göstergesidir. Diğer meslek alanlarında 
olan bu aşamaların bir çoğu kamu yöneticiliği alanında yoktur. Kamu yöneti
ciliği için 'yasal tanmma'yı gösteren bir unvan da söz edilemez. Kamu yöne
ticisi denildiğinde bir hekim ya da avukat gibi mesleki unvan değil, sadece 
‘kamuda yöneticilik işlevini yerine getiren statü’ anlaşılmaktadır. Kamu yö
neticiliği, bu alandaki meslek birliklerince, mesleğin özel yeterlik koşulları
nın kazanılması durumunda verilen bir unvan değildir.''10

909 B. Martin, anılan "Transfomıing the Coııtemporary...,”
910 Elbette kamu yönetiminde kaymakamlık, müfettişlik gibi bazı görevler için özel koşullar 

düzenlenmiştir. Fakat bu düzenlemeler kamu yöneticiliği mesleğinin gerektirdiği genel ve 
özel koşulları belirlemeye yönelik değildir.
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Mesleki toplumsallaşma süreci esas itibariyle, mesleğe girdikten sonra 
başlasa da, daha önce belirttiğimiz gibi mesleğe giriş öncesinde, mesleki eği
tim kuramlarında da başlayabilir. Kamu yöneticiliği açısından değerlendiril
diğinde de, mesleki kimliğin edinilmesinde eğitim kurumlanılın etkisi büyük
tür. Hatta bugünkü haliyle kamu yöneticilerinin sahip oldukları tek ortak nok
tanın mezun oldukları eğitim kurumu olduğu söylenebilir. Bu nedenle mezun 
oldukları kurum, kamu yöneticilerine kazandırdığı kimlikle, diğer kimlik be
lirleyici öğelerin önüne geçebilmektedir.9"

Kamu yöneticilerinde ortak bir bilinç oluşmasını engelleyen nedenlerden 
biri, kamu yöneticilerinin ekonomi, kamu yönetimi, mühendislik, hukuk, tıp, 
işletme, muhasebe gibi birbirinden çok farklı uzmanlık alanlarından gelen ki
şilerden oluşmasıdır. Bu derece farklı uzmanlık alanlarından gelen ve çoğun
lukla da birbirinden kopuk biçimde çalışan bir toplulukta ortak değer, yakın
lık ve topluluk bilinci aramak güçtür.912 Başka bir neden, kamu yöneticilerinin 
diğer çalışanlar kadar özgür biçimde örgütlenememesidir. Kamu yöneticileri
nin büyük ölçüde toplumun genel sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alanla
rında çalışıyor olması ve bu statünün ‘devlet’ ile özdeşleştirilmesi örgütlen
meyi engelleyici etmenler arasında sayılabilir.

Kamu yöneticiliği, ortak bir geçmiş, gelenek, sembolik değer, mit, vb. 
öğelere sahip bir uğraş alanı değildir. Kamu yönetiminde, farklı yönetim ge
leneklerine sahip birçok alan vardır. Tek tek bakıldığında her kurumun kendi 
yönetim geleneği içinde yaratmış olduğu kurumsal kültür ve değerler vardır. 
Örneğin Maliye Bakanlığı müfettişleri mesleğin gerektirdiği giyim kuralları
na özenle uyar, kendi alanının ‘duayen’lerini bilir ‘üstad’larına emekli de ol
salar hangi ortamda olursa olsun saygı gösterir, sahip oldukları meslek birlik
leri ile kamu yönetimi içinde ayrı, özerk ve farklı bir meslek kümesini oluş
tururlar.913 Bu meslek kümesinin değerlerini kendi sözlerinden aktaralım:914

911 İlk bölümde sözünü ettiğimiz gibi ülkemizde M ülkiye, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, 
Fransa’da Paris Üniversitesi, İngiltere’de Oxbridge, ABD’de Ivy League mezunu olmak yö
neticilerin ortak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

912 R. W . Scott, anılan “Public Administration as a Profession...,“ s. 255.
913 Bazı meslek alanlarında, uğraşların temel özelliği olan usta-çırak ilişkisi diğerlerine göre 

çok daha ön plandadır. Mesleklerin geleneksellik özelliği arttıkça usta-çırak ilişkisinin da
ha çok görüldüğünü söyleyebiliriz. Üniversitedeki profesör -  asistan ilişkisi ya da Maliye 
Teftiş Kurulundaki üstad -  çömez ilişkisi bu ilişkinin en tipik örnekleridir. Çoğunlukla ya
zılı olmayan ve eskilerden yenilere aktanlaran değerlere ve normlara dayanan bu ilişki, 
meslek hayatı boyunca sürer, bir özelliğe sahiptir.

914 Maliye Teftiş Kurulu 100. Yıl Dergisi (Ankara: DSİ Basım ve Foto -  Film İşi. Müd. Mat., 
1980), s. 33.
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"Müfettişliğin bireysel bir uğraş olması, lıer üyenin aynı koşullardan geçnıiş 
bulunması, turneler, daha önceki başarıların, eski üstadların dipdiri duran de
ney ve çalışmalarının yarattığı sim gesel izlenimler bozulmadan süregelirkeıı ve 
yeni öğelerle zenginleşirken ilk bağlantılarını yitirmeyen büyük bir gelenek 
Maliye Müfettişleri arasında başka hiçbir meslek topluluğunda görülmeyecek 
bir benzeşme, bir 'Maliye M üfettişi' tipi yaratmıştır. Bu ortak tavır, çalışma bi
çiminde, sorunlara yaklaşımda her müfettişe hemen kendini göstermektedir.
...buntııı için gelenek, üretici b ir güç haline gelmekte, bir dinamizm yaratmak
tadır."

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesindeki engellerden birisi, bu ve 
bunun gibi örneklerde olduğu gibi birbirinden farklı uğraş gruplarının sahip 
olduğu ortak bilinçlere karşılık kamu yöneticiliği uğraş alanının ortak bir bi
lince sahip olmamasıdır. Mills, ortak bir bilincin oluşmasını engelleyen ne
denlerin büyük ölçüde bürokrasinin işleyiş özellikleri olduğunu belirtmekte
dir. Mills’in düşüncelerini şöyle özetleyebiliriz: Bürokrat, kendi kişisel dü
şüncelerine aykırı bir politikayı uygulayabilir, bir tutumu benimseyebilir; 
bunları mesleki yaşamnının bir gereği sayar ve kişisel görüşlerinden ayrı tu
tar. Bunun bir sonucu olarak toplumsal yönden bürokratlar, meslek arkadaş
larına karşı hissedilir derecede resmi davranırlar. Çünkü, bürokratik sıradüze- 
nin iyi işleyebilmesi için kişisel iyi niyet kadar, mevki ve kıdem esasına da
yanan bir toplumsal mesafeye de gerek vardır. Mills, bürokrasinin bu tip in
sanlara dayanan bir örgütlenme olması nedeniyle insan örgütleri içinde en et
kili örgütlenme biçimi olduğunu, fakat bürokrasinin bu özelliğinin örgütlü bir 
topluluk oluşturmayı ya da kadro kurmayı güçleştirdiğini; ortak bir bilinç 
oluşturma çabalarının da çoğu kez “hantal, iş çıkarma gücü olmayan, ayrıntı
lara ve mevzuat denen güçlükler batağına batmış, yararsız bir kuruluşa var
makla” sonuçlandığını belirtmektedir.915

Kamu yöneticiliği uğraşının mesleki toplumsallaşma sürecinde bir mo
del olarak yine kamu yönetimi içinde yer alan dışişleri bürokrasisi ile askeri 
bürokrasiyi gösterebiliriz. Bu iki uğraş alanı diğer alanlardan, mesleğe giriş, 
mesleki eğitim, yükselme gibi açılardan farklılaşmaktadır. Bu iki örnek iki 
farklı toplumsallaşma modeli olarak da karşımıza çıkmaktadır. Askeri bürok
rasi, çok erken yaşlardan başlayan eğitim süreci ile toplumsallaşmayı hızlan
dırmakta, kamu yönetiminin diğer kuramlarından farklı olarak sahip olduğu 
özerklik ile mesleğe yönelik düzenlemeleri kendisi yapabilmektedir. Özyöne
tim, toplumsallaşma ve bilinç, ülke düzeyindeki örgütlülük gibi özelliklerin

915 W. Mills, anılan İktidar Seçkinleri, s. 325.
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den dolayı askeri bürokrasi profesyonel bürokrasinin örneklerinden biri ola
rak gösterilmektedir. Model olarak gösterilen diğer bir örnek dışişleri bürok
rasisidir. Dışişleri, askeri bürokrasiden farklı olarak, üniversite eğitimi sonra
sında girilen ve birbirine yakın özelliklere sahip olmakla birlikte çeşitli alan
larda eğitim almış kişilerin kabul edildiği bir uğraş alanıdır. Fakat farklılık
lara rağmen bu uğraş alanına giren bir kişi, gerek Dışişleri Akademisi’nde al
mış olduğu eğitim, gerek kendisine aktarılan ‘hariciyecilik bilinci’ ile kısa za
manda mesleki toplumsallaşma sürecine uyum sağlamaktadır. Bu açıdan dı
şişleri bürokrasisi, mesleğe girenlerin türdeş olmamasının profesyonelleşme
yi engelleyen bir gerekçe olmadığını gösteren iyi bir örnektir.''16

d. Profesyonel Etik

Bir uğraşın profesyonelleşmesi için gerekli öğelerden biri, o uğraş alanı
nın, üyelerinin davranışlarını biçimlendirecek normları, değerleri ve standart
ları ifade eden ‘profesyonel etik’e sahip olmasıdır. Yöneticilik uğraşının pro
fesyonelleşmesi, öncelikle ‘etik’ kuralların oluşturulması zorunluluğunu do
ğurmuştur. Yöneticilik etiği, büyük ölçüde, kamusal ve özel örgütler için ge
liştirilen örgütsel etik tartışmaları içinde gelişmiştir.917 Fakat kamu yönetimi 
ve kamu yöneticiliği etiği ile ilgili çalışmaların ve bu yöndeki yasal düzenle
melerin istenen düzeyde olduğu söylenemez.

Kamu yöneticiliği uğraşının profesyonelleşme sürecinde karşılaştığı en 
önemli sorunlardan biri, mesleki uygulamalara temel oluşturacak norm ve de
ğerlere yönelik standartların belirlenmemiş olması ya da belirlenmiş standart
ların uygulamaya geçirilememesidir. Toplumbilimci Durkheim’ın belirttiği 
gibi kamu yöneticiliğinin de, meslek olabilmesi için, avukat, hekim ya da as- 
kerierde olduğu gibi bir etik kurallar dizisine sahip olması gereklidir.918 Kamu 
yöneticiliği uğraşının bu tür etik standartların oluşturulmaması durumunda, 
profesyonelleşmesi oldukça güçtür.

Yönetsel yozlaşma, yolsuzluk ve rüşvet gibi bozulmalar ya da ‘kötü yö
netim’ uygulamaları yönetimin var olduğu ilk andan itibaren söz konusu ol

916 Fakat, dışişleri bürokrasisi, eskiye oranla daha az  olsa da, tarihsel gelişimi süresince, “Türk 
topluıııunda işgal ettiği ayrıcalıklı yer dolayısıyla, elit grupların ...ilgi gösterdiği” , Türk 
kamu bürokrasisi içinde "mensuplarının okul ve aile bağları ile birömek ve kapalı bir grup 
görünümü"nde olmuştur. M. Heper, anılan Türk Kamu Bürokrasisinde..., s. 79.

917 Örgütsel etik ile ilgili çalışmalar özellikle büyük işletmelerin ortaya çıkm ası, örgüt yad a  ku
rum kültürü oluşturulması yönündeki girişimlerle birlikle daha da hızlanmıştır. A. Sinclair, 
anılan “Codes in the W orkplace...,” s. 93-94.

918 E. Durkheim, anılan M eslek Ahlakı, s. 51-53.
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muştur. Yönetimin temel öğesinin büyük ölçüde ‘insan’ olduğu düşünülürse, 
bu duruma şaşırmamak gerekir. Çünkü, “örgütleri kuran ve çalıştıranlar in
sanlardır, bir başka deyişle örgütlerin biçimsel yapıları insanlar tarafından be
lirlendiği gibi örgütün işleyişindeki biçimsel ve doğal süreçler de insanın ürü
nüdür.”919 ‘İyi yönetim’, (good government) öncelikle yönetimin insan öğesi
nin ‘iyi’ olması ve yasal düzenlemelerin ötesinde siyasal ve yönetsel ahlak an
layışının yerleşmesi ölçüsünde gerçekleşebilir.9“ Bu amaçla, yönetimde görev 
ve sorumlulukları açık ve anlaşılır biçimde tanımlayan yasal düzenlemelerin 
yanında, tutum ve davranışları biçimlendirecek etik kuralların da oluşturul
ması ve bu kuralların mesleki toplumsallaşma sürecinde bireye aktarılması 
gereklidir. Kamu yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları öncelikle ana
yasa ve yasalar tarafından belirlenmektedir. Fakat bu düzenleyici işlemler yö
netimin, ‘iyi yönetim’ olması için yeterli değildir. W ilson’un belirttiği gibi 
“bir anayasayı uygulamak, bir anayasayı meydana getirmekten daha güç
tür.”921

Kamu yönetiminde etik tartışmalar, tarihte çok gerilere gitmekle birlik
te, geçtiğimiz yüzyıl içinde özellikle 1970'lerden sonra, ciddi bir artış göster
miştir. Bu dönemde hükümetlerde yaşanan birçok skandal, yönetimdeki yoz
laşma üzerine yapılan tartışmaları artırmıştır.922 Ülkemizde de özellikle 
1970’lerin ikinci yarısından sonra kamu yönetiminde, ahlak dışı uygulamalar
da ciddi bir artış olmuş, bunalımlar yaşanmıştır. Bu bunalımlar, sadece kamu 
yönetiminde yaşanan ‘küresel etik bunalımları’nın bir parçası değil, aynı za
manda giderek yaygınlaşan yapısal ve işlevsel yozlaşmanın da bir sonucu
dur.925 ABD’de bu tartışmaların artmasında Watergate Skandalı’nın etkili ol
duğu görülmektedir. Bu skandal sonrasında demokratik kural ve değerler ile 
profesyonel uzmanlık ve takdir yetkisi arasında yaşanan gerilim daha da art
mıştır. ASPA ve NASPAA, kamu yönetiminde profesyonel ve etik standart
ların oluşturulmasında önemli rol oynamıştır.924

919 C. Enire, anılan Toplumsal Kültürel Etmenler..., s. 4.
920 C. Emre, anılan “ Biirokrasi-Siyaset Perspektifinde..." s. 72.
921 W. W ilson, anılan "İdarenin İncelenmesi,” s. 55.
922 S. James Bowman, “Towards a Professional Ethos: From Regulatory to Reflective Codes,” 

International Review o f  Administrative Sciences (V. 66, N. 4 , 2000), s. 673.
923 Cahit Emre, “Cultural Values, Morality and Public Administration in Turkey,” Emerging 

Changes in Turkish Politics and Society  (Tokyo: IDE, 2000), s. 34.
924 Robert P. Goss, “A Distinct Public Administration Ethics,” Journal o f  Public Administrati

on Research A nd Theory (V. 6, No. 4, 1996), s. 578.
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Hükümetlerde ve kamu yönetimlerinde yaşanan skandalların özellikle 
Birleşik Krallık, ABD, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde ortaya çıkması, bu tar
tışmaların daha da yoğun yaşanmasına ııeden olmuştur. Kötü yönetimin, ön
celeri sadece gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bir sorun olduğu iddia edil
mekte iken, artık gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun birçok ülkede öncelikli 
sorunlar içinde sayıldığı görülmektedir. Kötü yönetim uygulamalarının dünya 
ölçeğinde yaygınlık kazandığı bu dönemde, kamu yönetiminde etik standart
lara uygun ‘iyi yönetiın’i bulmak giderek güçleşmiştir.923

Kamu yönetiminde yaşanan bu yozlaşma, kamu yönetimine ve kamu yö
neticilerine olan güveni ciddi bir biçimde sarsmıştır. Kamu yönetiminde yoz
laşmanın gerisinde yatan en temel neden, hukuk kurallarının uygulanmaması
dır. Kuralların ve düzenlemelerin yerleşmediği bir kamu yöneliminde rüşvet, 
yolsuzluk, yozlaşma gibi kötü yönetim uygulamaları kaçınılmaz olacaktır.926 
Yozlaşmanın gerisinde yatan diğer bir neden, yine kurallarla ilgilidir. Mos- 
lıer, toplumda bilgi, beceri ve teknoloji düzeyinin artmasıyla birlikte kamu 
yönetiminin teknik ve bilişsel kapasitesinin artmasına karşın, toplum için çok 
önemli kararlara imza atan kamu yöneticilerinin sorumluluk düzeyinde bir 
yükselişin olmamasının ve giderek yönetimin en temel öğesi olan ‘denetim’in 
zayıflamasının, kamu yönetiminde yozlaşmayı getirdiğini belirtmektedir.927

Kamu yönetiminde yaşanan kötü yönetim uygulamalarına karşı oluşan 
tepkilerle birlikte, ‘iyi yönetim’ istemleri giderek daha da artmıştır. Bu istem
lerin sonucunda kamu yönetiminin, dolayısıyla da kamu yöneticilerinin kay
betmiş oldukları saygınlığı yeniden kazanmalarına yönelik önemli çalışmalar 
başlatılmıştır.928 Bu çalışmalarda, kamu yönetiminde her sektör için ayrı etik 
kurallar belirlenmiş, bu kuralların uygulanmasına yönelik denetleyici kurullar 
oluşturulmuştur. Hatta rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye, hükümet program
larının ilk sıralarında yer verilmeye başlanmıştır.929

925 Maurice Kanılo, “Reaffirmiııg Public-Service Values and Profcssionnlisın,” International 
Review o f  Administrative Sciences (V. 63, 1997), s. 295.

926 C . Em re, anılan “Cullural Values, Morality and...,” s. 44.
927 F. C. Moslıer, anılan Democracy and tlıe Public Service, s. 210 vd. .
928 Toııı Sherman, “ Public Seclor Elhics: Prospects and Challenges,” C. Saıııpford ve diğerleri 

(eds.), Public Sector Fjhics (Australia: Roulledge, 1998), s. 15.
929 Kamu yönetiminde etik kuralların öncelikle parlamento üyeleri için oluşturulması ve ‘siya

sal ahlak’ııı yerleşmesi gerektiği konusunda bir görüş birliğinden söz edebiliriz. İngiltere ve 
Avustralya gibi birçok gelişmiş ülkede parlamento ve kamu yönetimi etiği üzerine çok sa
yıda rapor hazırlanmıştır. T. Sherman, anılan “Public Sector Ethics...,” s. 13.
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Kamu yöneticiliği etiği, yöneticilerin karar alırken kullandıkları ölçütler 
ve ‘kamuya hizmet sunmayı’ hangi ilke ve değerler temelinde algıladıkları ile 
doğrudan ilgilidir.’30 Bu açıdan kamu yöneticiliği etiği ile ilgili çalışmalar da
ha çok iki önemli tartışma alanının içinde gelişmiştir. Bunlar ‘kamu yönetimi 
etiği’ ve ‘kamu hizmetine egemen olan değerler’dir. Kamu yönetimi etiği da
ha çok ‘iyi yönetim’; kamu hizmetine egemen olan değerler tartışması da ‘ka
mu yönetimine egemen olan siyasal yaklaşım’ ile ilişkilidir. Bu açıdan bu uğ
raş alanındaki profesyonel etik tartışmalarını her iki ilişkiyi de göz önünde 
bulundurarak yürütmek gerekir.

Kamu yönetimi etiği temelde iki ethos'a931 dayandırılmaktadır. Bunlar 
Weber’in ‘bürokrasi modeli’, W ilson’un ‘yönetim-siyaset dikotomisi’ ve 
Taylor’un ‘bilimsel yönetim anlayışı’nın oluşturmuş olduğu ve etkililik, ve
rimlilik, uzmanlık, yansızlık, tarafsızlık, bağlılık ve denetlenebilirlik değerle
rine dayanan bürokratik ethos; Rohr’un ‘anayasal değerleri’, Cooper’ın ‘so
rumlu yönetici’si, Lippman’ın ‘kamu yararı’ ve Rawls’in ‘toplumsal eşitlik’ 
anlayışlarının oluşturmuş olduğu yurttaşlık, kamu yararı, toplumsal eşitlik, 
şefkat, güvenilirlik, bireysel haklar gibi rejim değerlerine dayanan demokra
tik ethos’tur.

Bowman, bu iki ethos’a temel olan değerleri birleştirmiş, oluşturduğu bu 
sentezi ‘profesyonel etlıos’ olarak tanımlamıştır. Teknik, ahlaki, demokratik 
ve mesleki değerlerin bir sentezi sonucunda ortaya çıkacak olan ‘profesyonel 
ethos’, ‘iyi yönetim’in var olabilmesi için zorunludur.932 Bu tür bir anlayışta, 
demokratik yönetim ile profesyonelleşmenin birbiri ile çelişen değerlere da
yanmadığı söylenebilir.933 Profesyonel etlıos, bürokratik ve demokratik et-

930 M. Heper ve diğerleri, anılan “Siyasal Rejim ler ...,” s. 132. Yazarlar bu tanımı ‘bürokratik 
sorumluluk’ için vermişlerdir.

931 Ethos’un sözlük anlamı, "bir kişi ya da kümenin ablak yapısı, düşünce ve inançlar bülü- 
ııü”dür. Anılan Longman Dictionary..., s. 346. Dilimize “yol-törc" olarak çevrilmektedir. Ü. 
Ozankaya, anılan Tcıııel Toplumbilim..., s. 231.

932 S. J. Bowman, anılan "Towards a Professional Etlıos..." s. 674-675. A BD 'de 1990'larda 
profesyonel etlıos'un  içeriği üzerine yapılan bir araştırmada, bürokratik ethos’un dem okra
tik ethos'a göre kamu yöneticileri tarafından dalıa çok benimsendiği saptanmıştır. Kamu yö
neticileri, bürokratik etlıos’un değişkenlerinden, özellikle güvenilirlik, yansızlık, denetlene
bilirlik üzerinde yoğunlaşmış, buna karşılık demokratik etlıos değişkenleri genelde geri sı
ralarda kalmıştır. P. R. Goss, anılan "A Distinct Public Administration Ethics," s. 591.

933 Benzer bir yaklaşımı kamu yönetiminin profesyonelleşmesi ile demokratik yönetim değer
lerinin birbiri ile çelişmediğini belirten Frederickson’un modelinde de görmekteyiz. Bkz. 
Kamu Yönetiminin Profesyonelleşmesinin Değerlendirilmesi başlığı.
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hos’lar arasında köprü işlevi de görür.934 Profesyonel ethos’un gerisinde pro
fesyonel davranış öncülleri içinde saydığımız bütün öncüllerin özelliklerine 
sahip bir yönetim anlayışı yatmaktadır. Profesyonel ethos, bürokratik et
hos’un ötesinde bir şeydir; sadece bir teknik uzmanlık olarak algılanamaz; 
onun ötesinde, üst düzey ahlaki standartların varlığını da içerir. Bir başka de
yişle profesyonel ethos, teknik sorumluluk yanında, ahlaki sorumluluk da ge
rektirir.935 Kamu yöneticileri için profesyonel etik, teknik ya da mesleki yeter
liliğin ötesinde “mükemmellik için tutku ve kendi çıkarını yok sayma, hizmet 
aşkı, mesleki vicdan” gibi değerlere dayanmaktadır.936 Çünkü “çoğu zaman 
devletin asıl sahibini kendileri olarak gör(en)...toplumun yararını bilen ve gö
zeten, kariyer sistemi içinde yaşamını kamu hizmetine adamış”937 kamu yöne
ticilerinin, sahip oldukları bilgi ve beceriye karşın, çok daha cazip olanaklar 
sunan özel sektör yerine kamuyu tercih etmelerinin gerisinde de bu değerlere 
olan bağlılık yatmaktadır.938

Kamu yönetiminde çok sayıda etik değerden söz edebiliriz. Bu değerler; 
dürüstlük ve güvenilirlik, kararlılık, yansızlık, hukuka saygı, insana saygı, öz
geci davranış, çalışkanlık, verimlilik, etkililik, yurttaş gereksinmelerine du
yarlı olma, saydamlık, hesap verilebilirlik olarak sayılabilir.939 Farklı yönetim 
kültürüne geleneğine ya da gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde, kamu yöne
timi etiği üzerine hazırlanan raporlarda bu değerlerin neredeyse bütünii üze
rinde bir oydaşmanın sağlanmış olduğunu söyleyebiliriz. ‘İyi yönetim’in de 
temeli olan bu değerlerin aynı zamanda iyi bir kamu yöneticisinin sahip olma
sı gereken özellikler olduğu konusunda hiç şüphe yoktur.

Kamu yöneticiliğinin profesyonel etik kurallarının diğer bir dayanağı 
‘kamu hizmetine egemen olan değerler’dir. Kamu yönetimi etiğine göre çok 
daha tartışmalı olan kamu hizmeti değerleri büyük ölçüde kamu yönetiminde

934 S. J. Bowman, anılan “Towards a Professional Ethos..," s. 677 ,684 .
935 P. R. Goss, anılan “A Distinct Public Administration Ethics," s. 582.
936 A. Taylor -  M. W aghom e, anılan “ Public Sector Managers...,” s. 137; M. Kamto, anılan 

“Reaffirming Public-Service Values...,” s. 298.
937 C. Emre, anılan "Biirokrasi-Siyaset Perspektifinde...,” s. 72.
938 Bu değerlere ‘devlete olan bağlılık’, ‘kendini yetiştiren devlete karşı borçlu hissetme’, ‘ka

musal sorumluluk' gibi örnekleri de ekleyebiliriz. Kamu yönetiminde çalışmak bazı insan
ların tek idealidir; bu idealin de gerisinde, kamu hizmeti değerlerine olan bağlılık yatmak
tadır.

939 T. Slıerm an,anılan “Public S ccto rE th ics..."  s. 15.
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egemen olan siyasal yaklaşım tarafından biçimlendirilmektedir.940 Kamu hiz
meti değerleri, kamu yöneticisinin kamu hizmetini hangi temel değerler ışı
ğında sunacağını ifade etmektedir.

Daha önce de değindiğimiz gibi kamu yönetimi, işletme yönetiminden; 
kamu yöneticiliği de işletme yöneticiliğinden farklı ilkelere, değerlere ve 
normlara dayanır. Bu farklılığın gerisinde, kamu yönetiminin siyasal yönü 
ağır basan bir yönetim biçimi olması ve temel dayanağının da kamu yararı ol
ması yatmaktadır. Birleşik Krallık’taki Kamusal Yönelti Araştırma Enstitü
sü’nün (The Iııstitute fo r  Public Policy Research) hazırlamış olduğu bir rapor
da belirtildiği gibi kamu hizmeti, özel sektörün pazar koşullarına göre sunmuş 
olduğu hizmetten temel konularda farklılaşmaktadır.'” ' Bu açıdan kamu yöne
ticisi ile özel sektör yöneticisinin aynı standartlar ile değerlendirilemeyeceği 
gibi, kamu hizmeti de, işletme yönetiminin kullandığı kâr, rekabet gibi piya
sa değişkenleri ile değerlendirilemez. Çünkü kamu yönetimi, kâr amacı güden 
bir girişimci örgüt değildir. Kamu yönetimi, ancak, demokratik bir yönetim 
için gerekli olan kamusal sorumluluk, hesap vcrilebilirlik, kamu yararı, yurt
taş gereksinmelerine duyarlı olma gibi kamu hizmetine egemen olan değiş
kenler açısından değerlendirilebilir. Özellikle kamu sektörünün giderek tica- 
rileştiği bir ortamda, kamu hizmetine egemen olan bu değerler, eskiye göre 
daha da önem kazanmış ve benimsenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.“ 2 
Tutum, bu zorunluluğu şu sözlerle ifade etmektedir:943

"...hemen belirtelim ki bu gelişme b ir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. O 
da kamuya ait 'etik değerlerin' aşınması ve yozlaşması tehlikesidir. Başka bir 
deyişle, ‘adalet, ‘hakkaniyet', 'sorum luluk', ‘duyarlılık’, ‘şeffaflık’ gibi etik 
değerlerin yitirilmesi riskidir. Devlet, kamusal niteliği ağır basan hizmetler 
üzerinde kontrol yetkisini yitirirse toplumu etkili biçimde yönetme yeteneğini de 
yitirebilir..."

Kamu yöneticilerinin, özel işletme yöneticileri gibi girişimci olması on
ların “bireyciliğe, bencilliğe, kâr güdüsüne, kurnaz hesaplara yönelmesi sonu
cunu doğuracak; bu da kamu yöneticilerinin toplumdaki güvenilirliğini zede

940 Moshcr ve Barnard bir yöneticinin karar vermede yasal, teknik, kişisel, profesyonel, örgüt
sel değerler ve kodlar arasında çatışma yaşayacağım, eğer bu yönetici kamu yönetiminde 
çalışıyor ise çatışan değer ve kodlar arasına ‘kamu yaran’nı da eklemek gerektiğini beliıt- 
mektedir. F. C. Mosher, anılan Democracy and tlıe Public Service, s. 210 vd.

941 A. T a y lo r-  M. NVaghorne, anılan “Public Sector M anagers...,” s. 138.
942 Üstteki kaynak, s. 137.
943 Cahit Tutum , Kamu Yöneliminde Yeniden Yapılanma (İstanbul, TESAV, 1994), s. 29.
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leyecektir; kamu yöneticileri özel işletme yöneticilerinin girişimci özelliğine 
özenebilir, fakat girişimci nitelikteki bir kamu yöneticisinden ‘kamu çıkarının 
koruyucusu olm a’ işlevi beklenemez.”944 Yerine getirdikleri görevlerin niteli
ği gereği, kamu yöneticilerinin sahip oldukları yükümlülüklerin birçoğu, bu 
yükümlülüğe temel olan değerler, sadece hizmetin sunumuna yönelik ilkeler 
olmayıp, aynı zamanda hizmetin kendisi ile de ilgilidir. Örneğin kamu göre
vinden ayrıldıktan sonra, belirli bir süre, aynı faaliyet alanı ile ilgili başka bir 
kurumda görev alamama; çalıştığı döneme ait kurum ile ilgili bilgileri açıkla- 
yamama; çalıştığı dönemde elde etmiş olduğu bilgileri daha sonra kendi yara
rına kullanamama örneklerinde olduğu gibi bu değerler kamu yöneticilerinin 
görevleri süresince olduğu gibi sonrasında da sürmektedir.915

Kamu yöneticiliği profesyonel etik kurallarının temel dayanaklarından 
olan kamy hizmeti değerleri, dünyada ‘büyük dönüşüm ’ün başladığı 
1980’lerden sonra ciddi bir tartışma alanı haline gelmiştir. Ülkemizde ‘liberal 
devrim’in yaşandığı 1983’ten sonra hükümet programlarında yer alan ‘ekono
mik liberalleşme,’ ‘özelleştirme,’ ‘minimal devlet,’ ‘küçültülen kamu bürok
rasisi’ gibi politik tercihler kamu yönetiminde bürokratik ve ahlaki değerleri 
ciddi bir biçimde sarsmıştır.946 Bu, geleneksel kamu hizmeti anlayışım çözme
ye yönelik hükümet politikalarının teker teker uygulamaya konmasıyla daha 
da artmıştır. Kamu yararı gibi ‘belirsiz’ bir kavrama dayanan kamu hizmeti
nin yeniden tanımlanması gerektiğini savunan bu politikaların egemen oldu
ğu dönemde, devletin yürütmekle yükümlü olduğu temel kamu hizmetleri ve 
kamu hizmetinin geleneksel değerleri yerine, ‘asgari hizmet’ ya da ‘evrensel 
hizmet’ gibi yeni kavramlar egemen olmuştur.947 Bu tanım içinde hizmet su
nulan kişi ‘yurttaş’ değil, ‘müşteri’; hizmeti sunan kamu değil, işletme; hiz
meti sunmada egemen olan değerler ‘kamu yaran’ değil, ‘pazar değerleri’ ola
caktır. Kısaca özetlediğimiz bu gelişme kamu yöneticiliğinin profesyonel etik 
kurallarında yaşanan bir değişimi de göstermektedir. Kamu yöneticileri, kârlı 
bir alan olmadığı için temel kamu hizmetlerine yönelik yatırım yapamayacak,

944 James Slevcr, The End o f  Public Administration; Problems o f  tlıe Profession in the Post 
Progressive Era (USA: Transnational Publishcr Inc., 1988), s. 98-99.

945 Didier J. Pierre, "Reaffirming Ethics and Professionalism in tlıe Frcnch Public Service,” In
ternational Review o f  Administrative Sciences (V . 64, 1997), s. 576.

946 Hükümetin bu dönemdeki mesajlarında kullandığı ‘tabuları yıkm ak’ sloganının, kamu yö
netimi açısından, ahlaki yozlaşmayı hızlandıran bir sonuç yarattığı söylenebilir. C. Emre, 
anılan "Cultural Values, Morality and...,” s. 36.

947 TO RB, Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'de Yönetimin Yeniden Yapılanma
sı (Ankara: TOBB, 2000), s. 3-4, 108-109.
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meslektaşlarının başarımlarını değerlendirirken de pazar değişkenlerini esas 
alacaklardır.

Kamu yöneticileri için uygun rol, davranış modeli olarak etik kuralların 
açık biçimde belirlenmesi, bir taraftan kamu yöneticilerine yapılacak baskıla
rın, diğer taraftan da kamu yöneticilerinin yetki ve sorumluklarını aşan nite
likteki etkinliklerinin en aza indirilmesini sağlar. Devletin, kamu hizmetleri
nin sunulmasında ve düzenlenmesinde etkin olduğu bir ortamda, yaptığı yatı
rımlar, siyasal ya da ekonomik çıkar gruplarının ilgi odağı olmaktadır. Bu du
rum da, kamu yöneticilerini baskı altına almaktadır. Yönetsel yozlaşmanın 
gerisinde yatan en temel nedenlerden birisi olan bu baskı, genellikle hükümet
te yer alan siyasal partilerin bakanları, milletvekilleri ya da yöneticilerinden 
gelmektedir.

Stever, profesyonel etik kurallarının yerleşmediği bir durumda, gelebile
cek baskılar karşısında kamu yöneticilerinin, etkinliklerinin anlamı, değeri ve 
yararı konusunda belirsizlik yaşayabileceklerini ileri sürmüştür. Yaşanacak 
bir çatışmada, anominin bir kamu yöneticisi için en talihsiz durum olduğunu, 
bu nedenle de kamu yöneticilerinin yerine getirdikleri işlevi iyi bilmeleri ge
rektiğini belirtmektedir. Eğer örgütsel amaçlar açık bir biçimde belirlenmez- 
se kamu yöneticileri kendi ideallerini oluşturur; olası anomiyi engellemek için 
profesyonelleşmenin statüsüne sığınmak ya da etkin girişimci olmak gibi iki 
kusurlu rol stratejisine yönelir.948

Kamu yöneticileri, ülkenin yönetim geleneğine bağlı olarak, modernlcş- 
meci - kalkınmacı ya da girişimci bir misyon edinmeleri ya da edinmemeleri 
yönünde bir baskı ile karşılaşabilmektedir. Etik kuralların açık biçimde bclir- 
lenmemesi ya da yerleşmemesi durumunda, kamu yöneticileri, bu misyonları 
edinebilmektedir. Modernleşmeci misyonun, kamu yöneticilerini toplumdan 
soyut, öz çıkarları yönünde hareket eden bir seçkin haline dönüştürdüğü;949 gi
rişimci misyonun ise kamu yararının yerine bireysel çıkarı ya da küme çıka
rını yerleştirdiği yönünde eleştiriler getirilmiştir.

Riggs, kamu yöneticilerinin, anayasal kurallar ve geleneksel normlarla 
ilgili sorunlarla karşılaştıklarında ve bu sorunlar karşısında çözümsüzlüğe itil

948 J. Stever, anılan The End o f  Public Administration..., s. 88.
949 Ülkemizde de bu yaklaşımın egemen olduğu dönemlerde bürokratların, “bürokratik sorum 

luk düzeyinin düşük olduğu, halkın görüşleri konusunda duyarsız kaldıkları ve ‘b izbiliriz 'ci 
bir tutumla davrandıkları” saptanmıştır. M. Heper ve diğerleri, anılan “Siyasal Rejimler ve 
Kamu Bürokrasisi...,” s. 134.
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diklerinde, birbiri ile karşıt iki tepki biçiminden birini seçmek zorunda kala
caklarını ileri sürmüştür. Bu tepkilerden ilki, “bürokratik aşırılık” olarak ad
landırdığı ‘kamu yöneticilerinin yasal düzenlemeleri göz ardı ederek bürokra
side kendi egemenliklerini kabul ettirmeleri’ durumudur. Diğer tepki ise, ‘bü
rokratik bitkinlik’ olarak adlandırdığı ‘kamu yönetiminde yaşanan sorunlara 
karşı mücadelede yetersiz kalma ve bu yöndeki çabaları bırakma’ biçiminde
dir. Riggs, bürokratik bunalımın iki uç noktası olarak tanımladığı bu iki tepki 
biçiminin, kamu yöneticilerinin görevlerini iyi anlayamadıkları, yerine getir
mek için uygun yasal ya da yönetsel ortamı bulamadıkları, güvenceli yönet
sel konuma sahip olmadıkları, işle ilgili doyum sağlayamadıkları durumlarda 
ortaya çıkabileceğini belirtmektedir.950

Kamu yöneticiliği mesleğine yönelik profesyonel etik kurallarının oluş
turulmasına yönünde yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle 1980 son
rasında artan yolsuzluklar, kamu yönetimi için yeniden bir düzenleme yapıl
masını gerektirmiştir. Yasal düzenlemeler etik kurallar oluşturmak ve bu etik 
kuralların uygulanmasının yerleşmesi için buna yönelik kamu kuramlarını 
oluşturmak amacını taşımaktadır. Fransız kamu yönetiminde, özellikle 
1991’den sonra yöneticilerin ve diğer kamu görevlilerinin ‘ahlaki standartla
rını’ geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, yasal düzen
lemeler yapma, işleyişe egemen olan ilkelerin yeniden belirlenmesi ve özel 
kamu kuramlarının oluşturulması biçiminde gerçekleşmiştir.951

Kamu yöneticiliği mesleğine yönelik etik değer, kural ve standartların 
oluşturulmasında, hükümetlerin dışında bazı dernek, birlik gibi kuramların da 
öne çıktığını görmekteyiz. Örneğin ABD ’de Uluslararası Personel Yönetimi 
Derneği ve ASPA,952 üyelerinin davranışlarına yönelik etik kodlar oluşturmuş-

950 F. W. Riggs, anılan “Coups and Crashes...,” s. 38-39.
951 D. J. PierTe, anılan “Reaffirming Ethics...," s. 572. Kurumlardan 1991 ’dc kurulan Tlıe İnler- 

ministerial Investigations Commission into Public Service Contracts, 1993’de kurulan The 
Central Department fo r  the Prevention o f  Corruption vc yine 1993'de kurulan Public Ser
vice Delegation Agreements önemlidir. Fransa gibi Avustralya’da da yasal düzenlemeler 
1990'lardan sonra öne çıkmaktadır. Public Service Comm ission'un 1995’tc hazırlamış oldu
ğu Guidelines on Official Conduct o f  Commonwealth Public Servants adlı çalışmada, kamu 
yönetiminde her sektör için ayrı etik kodlar geliştirilmiştir. A. Sinclair, anılan “Codes in tlıe 
W orkplace...,” s. 95 vd.

952 ASPA. 1984’te 12 madde biçiminde oluşturmuş olduğu Etik K od’ları 1994’te 5 temel ilke 
etrafında yeniden düzenlemiştir. Bu ilkeler, kamu yararına hizmet; anayasaya ve hukuka 
saygılı olma; güvenilirlik; etik kodlara uygun olarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesi; mes
leki mükemmellik'tir. S. J. Bowman, anılan “Towards a Professional Ethos..,” s. 685 vd.
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hırdır. Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Kamu Yönetimi 
Enstitüsü, OECD gibi kurumlar da bu yönde çalışmalar yapmaktadır.953

5. Kamu Yöneticiliği M esleğinin Değerlendirilmesi

Kamu yöneticiliğinin meslek olup olmadığı konusunda çok farklı nitelik
te değerlendirmeler yapılmıştır. Bunların bir kısmı meslektir ya da değildir bi
çiminde betimleyici; diğer bir kısmı da meslek olmalı ya da olmamalı biçi
minde normatif içeriktedir.

1920’lerin başlarından ve özellikle kamu yönetimi alanında eğitim prog
ramları kurulduğundan beri kamu yöneticiliği mesleği niteliği betimleyici ve 
normatif nitelikte çözümlemelere konu olmuştur. Bu çözümlemelerde kamu 
yönetimi kuramı, eğitimi, öğretimi, uygulaması ve etiği farklı açılardan tartı
şılmıştır. Bu tartışmaların bir yüzyıla yakın bir zamandan beri sürmesine rağ
men bu konuda hala bir görüş birliğinin olmadığını söyleyebiliriz.954 Kamu 
yöneticiliği mesleği ile ilgili betimleyici değerlendirmeler bir önceki başlıkta 
yer verdiğimiz profesyonel davranış öncüllerini esas almıştır. Değerlendirme
ler, genellikle bu öncüllerin bütününe yönelik olmayıp bir ya da bir kaçına da
yandırılarak yapılmıştır.

20. yy’ııı başlarından itibaren kamu yöneticiliği uğraşı profesyonelleşme 
sürecinde önemli aşamalar kaydetmiştir. Bu dönemde kamu yöneticiliğinin 
profesyonelleşmesinin giderek daha fazla sayıda taraftar bulmaya başladığı, 
akademisyenler ve uygulayıcılar arasında buna yönelik bir bilincin geliştiği 
görülmektedir.955 Bu bilincin gelişmesinde özellikle W. Wilson, F. Taylor, L. 
Gulick ve L. Urwick’in ve daha sonraki dönemde de L. White, H. Simon, R. 
Dahi, D. Waldo’nun çalışmaları önemli katkılar sağlamıştır. Kamu yönetimi 
alanında sistematik ‘bilgi’nin oluşması, ilk ulusal nitelikteki profesyonel bir
lik olarak ASPA’nın, profesyonel okulların ve araştırma enstitülerinin kurul
ması, mesleki alanda yayınların artması, süreli yayınların çıkması, profesyo
nel standartlar ve etik kuralların oluşturulmasına yönelik çalışmalar, özellikle 
de ABD’deki kent yöneticileri gibi kamuda yöneticilik işlevini yerine getiren

953 Am erika'da kent yöneticileri için profesyonel birlik olarak International City Management 
Association kurulmuş, 1924’te bu birliğin üyesi olan kent yöneticilerinin davranışlarım bi
çimlendiren ICMA Ahlak Yasası çıkarılmıştır. Bu yasa kent yöneticileri ve meclisler tara
fından benimsenmiş bir ‘belge’ niteliğindedir. Bu yasada kent yöneticilerinin “kamu hizme
tinin değerine ve önemine içtenlikle inanm ası" zorunluluğunun düzenlenmiş olması önem
lidir. S. Yalçındağ, anılan “Yerel Yönetimlerde Profesyonel Yöneticilik,” s. 14.

954 D. L. Pugh, anılan “ Professıonalism in Public Administration...,” s. 1.
955 Aynı yer.
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özel bir uğraş grubunun giderek kamu yönetiminde etkili hale gelmesi, kamu 
yönetiminin meslek olduğu yönündeki inancı güçlendiren etmenlerdir.950

Dwight Waldo, kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmenin gerekliliğini 
ilk savunan kamu yönetimcilerinden biridir. Waldo, bürokratların profesyo
nelleşme sürecinde önemli aşamalar kaydettiğini, bu adımların gelişmiş bir 
model haline gelerek, geleneksel modeldeki kalıtsal sorunların çözülmesine 
yardımcı olacağını belirtmiştir.957

Kamu yöneticiliğinin meslek olup olmadığı yönünde farklı nitelikte de
ğerlendirmeler yapılmıştır. Bunlardan ilki betimleyici nitelikte olup kamu yö
neticiliğini, profesyonel ölçütler açısından değerlendirerek meslek olmadığı 
sonucuna varmaktadır. Bu görüşü, kamu yöneticiliğinin daha önccki bölümler
de ele aldığımız profesyonel davranış öncüllerine sahip olmamasına dayandır
maktadır. Kamu yöneticiliğinin meslek olmadığı görüşünü savunanların da
yandığı ilk tez, kamu yönetiminin meslek bilgisinin, normatif, düzensiz, tutar
sız ve ağırlıklı olarak ampirik verilere dayanıyor olmasıdır.958 Kamu yönetici
liği, uygulamadan kaynaklanan bilgisinin üzerine sistematik bir meslek bilgisi 
oluşturamaması nedeniyle profesyonelleşme sürecinde henüz gerilerdedir.955

Waldo, kamu yöneticiliğinin meslek olamayacağını ileri sürmektedir. 
Waldo, kamu yöneticiliğinin meslek olması gerektiğini, hatta bunu istediğini 
söylemekle birlikte, koşulların bunun oluşması için henüz yeterli olmadığını 
belirtmektedir.9“  Yine 1950’lerde kamu yönetimi alanında çalışmalar yapan 
Y. Willbern 1954’teki makalesinde kamu hizmetinin profesyonelleşmesine 
karşı çıkmış, kamu yöneticiliğinin mesleklerin sahip oldukları profesyonel öl
çütler konusunda çok gerilerde olduğunu belirtmiştir.*’1 Kamu yönetimi kura
mında önemli yere sahip olan L. White da kamu yönetiminin henüz bir mes
lek olmadığını şu sözleri ile açıklamaktadır: “yöneticiler, bir uzmandır. Fakat 
herhangi bir meslek ya da bilim alanı ile sınırlı değildir. Bilginin araştırılma

956 R. T. Grcen vc diğerleri, anılan “Reconstituting a  Profession..." s. 516; D. L. Pugh, anılan 
“Professionalism in Public Adm inistration..." s. 1.

957 J. Stever, anılan The End o f  Public Adm inistration .... s. 89.
958 D. L. Pugh, anılan "Professionalism in Public Administration...,” s. 5.
959 “Türkiye'de yöneticiliğin lıenüz kendi içinde bir meslek olarak düzenlenmemiş bulun

ması...” C. Mıhçıoğlu, anılan “Türkiye'de Yüksek Kademe...,” s. 70; "buraya kadar 
yaptığımız çözümlemeler Türkiye’de kamu bürokrasisinin tüm olarak henüz ileri derecede 
meslekleşemediğini ileri süren” yazarların haklı olduğunu göstermektedir.” M. Hcper, 
anılan Türk Kamu Bürokrasisinde..., s. 104.

960 D. L. Pugh, anılan “Professionalism in Public Administration...,” s. 5.
961 York W illbern, “Professionalization in the Public Service: Too Little or Too Much?,” Pub

lic Administration Review  (V. 14, No. 1, 1954), s . 3 vd.
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sı değil, eşgüdümünü sağlar.’”62 W hite’in görüşüne James Bowman da katıla
rak 1983’te yayınlanan “A Professional Perspective for Public Administrati
on” adlı makalesinde kamu yönetiminin meslek olarak değerlendirilmesinin 
yanlış olduğunu belirtmiştir. Bowman meslekler yazınındaki çekişmelere de
ğinerek hekimlik ve hukuk gibi geleneksel mesleklerin bile hala tartışmalı 
alanlar olduğunu, kamu yönetiminin bu dönemde kendisini meslek olarak de
ğerlendirmesi ve bu yönde bir statü elde etmeye yönelik girişimlerde bulun
masının doğru olamayacağını belirtmektedir.965

Kamu yöneticiliğinin meslek olmadığına yönelik bir kanıt olarak AS- 
PA'nın 1977 yılında düzenlemiş olduğu ve bildirileri Public Administration 
Review  dergisinde yayınlanan “Kamu Yönetiminde Meslekler” adlı sempoz
yumunda bile kamu yöneticiliğine bir meslek olarak yer verilmemiş olması 
gösterilmektedir.96’

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesinin normatif değerlendirilme
sinde ilk yaklaşım profesyonelleşmenin gerekli olduğu biçimindedir. Bu dü
şünceyi savunanlarının dayanak noktalarından biri, toplumda kamu yönetimi
ne yönelik oluşan güvensizliğin ve kamu yönetiminin kamu hizmetlerinin 
planlanmasında ve sunulmasındaki başarısızlıklarının, ancak profesyonelleş
me ile giderilebileceği düşüncesidir.965 Buna göre, karmaşıklaşan ekonomik, 
toplumsal ve yönetsel işlevlerin, her alanda giderek artan sorunların, yeni gö
rev ve sorumlulukların üstesinden gelebilmek, kamu yönetiminin geleneksel 
yapısı ve geleneksel yönetici anlayışı ile değil, ancak profesyonelleşme ile yö
netimin örgütlenme, işleyiş ve personel yapısındaki değişimin sağlayacağı yö
netsel başarım düzeyindeki artış ile söz konusu olabilir.9“’ Bu görüşü savunan 
Farazmand da iyi ve etkili bir kamu yönetiminin ancak profesyonel bürokrat
ların var olduğu bir yönetim yapısı ile mümkün olabileceğini belirtmektedir.967

Kamu yöneticiliğinin meslek olması gerektiğini savunan görüşlerin bir
çoğu bu görüşlerine dayanak olarak kamu yöneticilerinin bir uzmanlık alanın

962 R. C. Keamey, anılan “Professionalism, Bureaucratic..,” s. 574.
963 D. L. Pugh, anılan “Professionalism in Public Administration...” s. 5.
964 Frederick C. Mosher, “The Professions in Government,” Public Administration Review  (V. 

37, No. 6, 1977), s. 632.
965 F. P. Sherwood, anılan “Responding to  the D ecline...” s. 211.
966 Üstteki kaynak, s. 212.
967 A. Farazmand. anılan “Introduction," s. x. Fakat Farazmand, henüz profesyonellerin özerk 

ya da güçlü olduğunu söylemenin yanlış olduğunu, profesyonel bürokratlık ya da profesyo
nel kamu yöneticiliği için de demokratik değerler açısından bazı eksiklerin olduğunu belirt
mektedir A. Farazm and,anılan “Professionalism ,B ureaucracy...” s . 62.
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da hizmet veriyor olmalarını göstermektedir. Bu görüşe göre kamu yönetici
lerini sadece bir kurumu yöneten kişiler olarak değerlendirmek doğru değil
dir; onlar diğer alanlardan farklı olarak kamu yönetimi gibi disiplinlerarası ni
teliğe sahip bir uzmanlık alanında yöneticilik yapmaktadırlar. Kamu yöneti
mi, hem uzman yöneticilere, hem de bu yöneticilerin bilgi ve becerilerini en 
iyi biçimde yönetime yansıtabilecekleri düzeneklere sahip olmalıdır.

Kamu yönetiminin bu özelliği, kamu yöneticilerinin de niteliğini belirle
miştir. Kamu yöneticilerinin kendi kurumlarının governance ile bütünleşme
sini sağlayacak olan profesyonelleşme, aynı zamanda onlara, sadece kendi 
kurumlarının politikaları ile sınırlı düşünmemeyi de öğretecek bir süreçtir. 
Profesyonelleşme ile kamu yöneticileri daha büyük bir örgütsel ve toplumsal 
sistemin bir alt unsuru olduklarını daha iyi kavrayacaklardır. Profesyonel ka
mu yöneticileri yurttaşların, kamu yönetiminin ve dolayısıyla devletin işleyiş 
süreci hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamakla yükümlüdür.968 Kamu yöne
ticileri geleneksel mesleklerin sahip olduğu yasal güvencelere ve statüye ka
vuşturulmalıdır. Çünkü, ABD’de 1980 sonrasında yaşanan aşırı siyasallaşma 
kamu yönetiminin de özerkliğini zedelemiştir. Yöneltilerin siyasal içerikleri
nin olması doğaldır. Bu açıdan kamu yönetiminin de siyasallaşması bir ölçü
de kaçınılmazdır. Fakat siyasallaşma, kamu yönetiminin yapı ve işleyişi açı
sından özerkliğini bozmayacak ölçüde ol malıdır.969

Kamu yöneticiliğinin meslek olmasına karşı çıkan yaklaşıma göre, kamu 
yöneticiliğinin profesyonelleşmesi ile demokratik temsil ilkesi birbiriyle çe
lişmektedir.970 Bu düşünceyi paylaşan Mosher, kamu yönetiminin profesyo
nelleşmesinin Amerikan demokrasisi açısından olumsuz sonuçlar doğurabile
ceğini belirtmektedir.971 Seçimle gelmeyen profesyonel kamu yöneticileri ve 
bürokratlar, sadece yönetim süreci içinde politikaların uygulamasında rol al
mamakta, aynı zamanda siyasal kararların alınması aşamasında da etkin bir 
rol oynamaktadırlar. Bürokrasinin profesyonelleşmesi, kamu yöneticilerinin 
kendilerini yurttaşların üzerinde gören, üstün beceri sahibi olma iddiasında 
olan ve bu nedenle de kamusal sorumluluktan yalıtılmış teknokratlara dönüş-

968 Bu yaklaşımda görüldüğü gibi, ABD yazınında profesyonelleşme; demokratik governance 
içinde önemli işlevleri yerine getiren kamu yönetimi ve bu örgütün yürütücüsü olarak pro
fesyonel kamu yöneticilerinin varlığı bağlamında ele alınmaktadır. Richard T. Green ve di
ğerleri, anılan “Reconstituting a Profession for...," s. 521; Frank P. Sherwood, anılan “Res
ponding to the Decline...,” s. 215.

969 R. T. Green ve diğerleri, anılan “Reconstituting a Profession for...,” s. 521; Frank P. Sher
wood, anılan “Responding to the Decline...,” s. 215.

970 R. C. Kearney, anılan “Professionalism, Bureaucratic..,” s. 571.
971 Ayrıntılı bilgi için bkz. F. C. Mosher, anılan Democracy and  ...; Herman Finer, The Major 

Governmental o f  Modern Europe (London: Methuen and Co Ltd, 1962).
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meşine yol açacak ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler 
içindeki profesyonellerin, kamu yararını göz ardı ederek kendi egemenliklerin
de ‘profesyonel devlet’in yaratılması amacına yönelmesine neden olacaktır.972

Yasal dayanaklar ile statüleri güvenceye alınmış profesyonel bürokratla
rın var olması, seçilmiş politikacıların halkın istemlerini gerçekleştirmek 
amacıyla bürokrasiyi yönlendirmeleri ve denetlemelerinin temelinde yatan 
demokrasi ve temsili yönetim ilkeleriyle çelişkilidir.575 Kamu hizmetinin, pro
fesyonellerin öz çıkarcı davranışları ve mesleklerin doğası ile uyuşmadığını 
belirten Willberıı, katmanlaşmaya yol açacağı, yönetsel işlevler arasında ay
rımcılık yaratacağı, kamusal kaynakların bütün halkı temsil eden politikacıla
rın bir kolu olan bürokratlar tarafından değil, özel bir topluluk tarafından yö
netilmesine neden olacağı için kamu yönetiminin profesyonelleşmesine karşı 
çıkmaktadır.9” Willbern’in düşüncesinin gerisinde, devlet sisteminin dayana
cağı politik tercihin, memurlar lehine ‘üstün devlet’ anlayışı yönünde mi; po
litikacılar lehine ‘egemen millet’ anlayışı yönünde mi kullanılacağı soruları 
yatmaktadır. Demokrasiye uygun bir yönetim sistemi için kamu yönetimi salt 
bir yönetim aygıtı olmalı, ‘teknokrasinin diktatörlüğü’, ‘profesyonel memur 
ya da uzmanların egemenliği’ engellenmelidir.575

Seçimle gelmeyen profesyonel kamu yöneticileri ya da bürokratlar, sa
dece yönetim süreci içinde politikaların uygulanmasında rol almanın dışında, 
aynı zamanda siyasal kararların alınması aşamasında da etkili bir rol oyna
maktadırlar. Yasal dayanaklar sayesinde statüleri güvenceye alınmış olan pro
fesyonel bürokratların varlığı, seçilmiş politikacıların halkın istemlerine göre 
bürokrasiyi yönlendirmesi ve denetlemesi temelindeki demokrasi ve temsili 
yönetim ilkeleriyle çelişki oluşturmaktadır.576 Profesyonel kamu yöneticileri
nin bütünüyle politikacıların denetiminden soyutlanması, hem temsil ilkesine 
zarar vermekte, hem de yönetimin en temel ilkelerinden biri olan yönetsel so
rumluluk ile çelişmektedir. Emri veren, aynı zamanda verdiği emirden sorum
ludur. Bu durumda bir işin gerçekleştirilmesi emrini veren bir bakanın yönet
sel sorumluluğu da vardır. Bu defa akla “bakan söz geçiremediği bir kamu yö
neticisinin sorumluluğunu niye alsın” sorusu gelmektedir.577

972 J. Stever, anılan The End o f  Public Administration..., s. 89 - 90. Bu durumda kamu yöneti
cisi kendini toplumdan yalıtma yoluna gidebilir. Bu sonuç profesyonel hegemonyanın geti
rebileceği ahlaki sorunlardan daha ciddi bir durumdur.

973 R. C. Kearney, anılan “Professionalism, Bureaucratic..," s. 571.
974 York W illbern, anılan "Professionalization....,” s. 3 vd.
975 N. Abadan, anılan Bürokrasi, s. 141-143.
976 R. C. Kearney, anılan “Professionalism, Bureaucratic...," s. 571.
977 J. P. Burke, anılan Bureaucratic Responsibility, s. 142-143.
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Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi ile fırsat eşitliğinin yok olaca
ğını belirten Mouzelis, bu düşüncesini şöyle özetlemektedir:978

"...eğer meslek olarak kabul edilirse eğitim  şartı getirilecektir. İyi b ir eğitimin 
de ancak yüksek eğitimle gerçekleşeceği ve genelde çok iyi eğitim kurum lann- 
dan mezun olmayı gerektirdiği, bu olanağa da ancak toplumun belirli bir kesi
minin sahip olabileceği düşünülürse kam u yöneticiliğinin profesyonelleşmesi, 
fırsa t eşitliğini yok edecek olması nedeniyle demokratik değil, ‘pUitokratik’ bir 
rejimin gelişmesine neden olacaktır."

Profesyonel kamu yöneticiliğine diğer bir eleştiri de, bürokrasinin ve ka
mu yöneticilerinin egemenliğinin kısıtlanması gerektiğini savunanlardan gel
mektedir. Uzman, profesyonel ya da teknokratları barındıran bir bürokrasinin 
egemen olduğu bir devlete yönelik eleştirilerden ilki ‘kamu seçişi’ (pıtblic 
choice) kuramcılarınca geliştirilmiştir. Bu kuramcılara göre bürokratlar, sade
ce seçilmişlerin aldığı kararları uygulamalıdır. Uygulayıcı olması gerekirken, 
giderek kamusal yöneltilerin belirlenmesinde de etkili olan bürokratların var
lığı, seçime dayalı temsili demokrasi ilkesine aykırıdır. Bu kuramcılar ‘bütçe 
maximizasyonu’ gibi gerekçelerle küçülmesi ve verimli hale getirilmesi gere
ken bürokrasinin,profesyonel ve kişisel çıkarlarını gözeten bürokratların güç
lerini artırmak istemeleri nedeniyle sürekli büyümesini de eleştirmişlerdir. 
Bürokrasi her zaman kendini koruyucu düzenekleri oluşturmaya çalışır ve ge
nellikle de başarır. Çünkü onlar devleti en iyi bilen gruptur. Günümüzde ne
redeyse bütün kamu bürokrasilerinde atanmış kamu görevlilerinin statüsü gü
vence altına alınmıştır.979

Bürokrasinin ve kamu yöneticilerinin egemenliğinin sınırlanmasını iste
yen diğer bir yaklaşım sol kuramcılar tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma 
göre, üst ve düzenleyici sınıflara hizmet eden bürokrasi, profesyonelleşme sü
reci ile daha da güç kazanmakta, çalışanlar ve özellikle de alt sınıflar üzerin
de kurduğu baskıyı daha da artırmakta, profesyonelleşen bürokrasi, giderek 
topluma yabancılaşmaktadır.980

Görüldüğü gibi kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesine karşı çıkan 
düşüncelerin temel dayanak noktası olarak, profesyonel kamu yönetiminin,

978 N. P. Mouzelis, anılan Organisation..., s. 23. Mouzelis bu tanımlamayı W eber’in bürokra
sisi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi incelerken yapmaktadır. Bu eleştirinin kamu yönetici
liği mesleği için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

979 A. Farazm and, anılan “ Professionalism , Bureaucracy...," s. 62; A. Farazm and, anılan 
“Introduction,” s. xiii.

980 A. Farazmand, anılan “Professionalism, Bureaucracy...,” s. 62.
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diğer meslekler gibi, demokratik kontrolden görece bağımsız ve yalıtılmış ol
ması sayesinde, kendisi için güvenli bir konum arayışı içinde olacağı, diğer 
bir deyişle, kamu yöneticilerinin öz çıkarlarına yönelik davranışa yönelecek
leri gösterilmektedir.981

Karşı çıkanların bir diğer dayanak noktası, genel olarak uğraşların pro
fesyonelleşme sürecinin doğası gereği demokratik olmadığı tezidir. Bu tez, 
mesleklerin, hem kendi içlerinde hem de yer aldığı örgütlerde demokratik ol
madıklarını, seçkinler topluluğu olarak adlandırılan profesyonellerin sorum
luluk anlayışlarının hiçbir zaman bürokratik yasal sorumluluğun yerini tuta
mayacağını ileri sürer.982 Bu nedenle de sorumluluk sahibi olması gereken ka
mu yöneticisinin, kamu yararının koruyucusu olarak geleneksel rolünün yeni
den güçlendirilmesi gerektiğini ve profesyonel statüye yönelik girişimlerden 
kaçınmasının zorunlu olduğunu vurgular.983 Kamu yöneticiliğinin profesyo
nelleşmesinin, çok dinamik olan bir alanda yeniliklerin önünü keseceğini be
lirten Mievvald, profesyonalizmin ‘kalıplaşmış düşüncelere dayalı bir anlayış 
bütünü’ olduğunu, profesyonel olmanın, ortak eğitim, ortak tutum, standart
laştırılmış davranış kural ve kalıplar çerçevesinde bir kişilik olduğunu, oluş
turulan bu kitlesel kimlik ile toplum açısından önemli bir etkinlik alanının ya
ratıcılığa kapandığını söylemektedir. Mievvald kamu yöneticilerinin tarafsız ol
ması gerektiğini, oysa profesyonelleşmeleri durumunda yerleşik değerlerin ko
runması ve dolayısıyla egemen sınıfın iktidarını sürdürmesinde araç konumuna 
gelebileceğini ileri sürerek, profesyonelleşmeye bu açıdan da karşı çıkmıştır.9“

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesinin bir diğer sakıncası olarak, 
bu sürecin kamu hizmetinin gerisinde yatan temel ilke olan kamu yararına za
rar vereceği gösterilmektedir. Bir kamu hizmetinin sunulması kişisel ya da 
mesleki tercihe bırakılamaz. Kamu yöneticileri bir hekim ya da mühendis gi
bi sunacağı hizmetin ücret, süre ya da nitelik ile ilgili koşullarını kendisi be
lirleyemez. Bunu belirleyecek olan tek ilke kamu yararına uygunluktur. Bu 
açıdan kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi kamu yönetiminin temeli 
olan kamu yararının gerilemesi anlamına geleceği için sakıncalıdır.

Bürokrasinin, her düzeyde, artan bir şekilde profesyonelleşmesi ile birlik
te toplumda saygınlık kaybına uğramasının eş zamanlı geliştiğini belirten Cig-

981 G. K. Fry, anılan “The Profession of Public Administration,” s. 1060.
982 Aynı yer.
983 D. L. Pugh,anılan “Professionalism in Public A dm inistration..." s. 5.
984 G. K. Fry, anılan “The Profession o f Public Administration,” s. 1060.
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Ier, bunu ‘profesyonelleşmenin paradoksu’ olarak nitelendirmektedir. Hem ka
mu yönetiminde yirmi yıl önce başlayan ve bitmeyecekmiş gibi görünen düzel
tim girişimlerinin gerisinde, hem de yine bu dönemde ABD kamu yönetiminin 
en önemli sorunu olarak düşünülen hükümetlere, kamu kuramlarına ve kamu 
yöneticilerine yönelik güvenin azalmasının gerisinde profesyonelleşme süreci
nin yattığının düşünülmesi, bu süreç açısından bir paradoks oluşturmaktadır.985

Amerikan kamu yönetiminde, son yirmi yıl içinde profesyonelleşme 
amacı ile yapılan düzeltim çalışmalarına rağmen, yine bu süre içerisinde siya
sal iktidarın, kamu kuramlarının ve kamu yöneticilerinin çok ciddi bir güven 
kaybına uğraması profesyonelleşmenin paradoksu olarak değerlendirilmektedir.

Stever, geleneksel mesleklerin sahip olduğu ‘güven’in zamanla kaybe
dildiği, bu nedenle de kamu yönetiminin profesyonelleşmesine karşı çıkanla
rın güçlü gerekçelere sahip olduğu görüşündedir.986 Bürokratlar için geliştiri
len profesyonel ya da girişimci model önerilerinin tek başına yeterli olmadı
ğını belirten Stever, kamu yöneticiliği mesleğinin varlığını meşru biçimde 
sürdürmesi için öncelikle geleneksel mesleklerin demokrasiye karşı var olan 
‘şüpheci’ tutumu ve belirli alanlardaki hegemonya tutkusunu terk etmesi, bu 
mesleklerin yapmış olduğu hataları tekrarlamaması gerektiğini vurgulamakta-

98?
dır.

Kamusal politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde temsili de
mokrasi ilkesinin gerektiğinden fazla öne çıkarılmaması gereklidir. Kamu yö
netimi bir uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlığın gerektirdiği takdir yetkisi kamu 
yöneticilerine bırakılmalıdır. Aksi takdirde demokratik yönetim gerekçesiyle 
bütünüyle politik tercihlere bırakılan bir yönetimin ‘popülist’ bir yönetime 
dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. W. W ilson’un dönemin Amerikan kamu yö
netimi hakkında kullandığı şu sözler bu gerçeğin altını çizmektedir:988

"...başarımızı gölgeleyen halalardan biri, lüzumundan fazla  işlerde oya baş- 
vurntamızdır. Nasıl ki ev idaresi insanın muhakkak surene her yemeği kendi eli 
ile hazırlamasını gerektirmiyorsa, mahalli idarede halkın her işle bir parm ağı
nı sokması anlamına gelmez. Aşçıya ocaktaki ateş ve fırının idaresi konusunda 
geniş bir takdir yetkisi tanınmalıdır."

985 Beverly A. Cigler, anılan “ Public Administration...,” s. 638.
986 J. Stever, anılan The End o f  Public Administration..., s. 90.
987 Üstteki kaynak, s. 98.
988 W. W ilson, anılan “İdarenin İncelenmesi,” s. 67.
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Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşmesi konusunda son olarak Faraz- 
maııd’ın, ABD bürokrasisinin profesyonelleşmesinin gerisinde yatan nedenle
ri sıraladığı düşüncelerine yer verelim. Farazmand bu nedenleri üç başlıkta ele 
almaktadır.989 İlki, 1930 ve 1960'larda oluşan alt sınıf ve ayrıcalıklı olmayan 
kümelerin istemlerine ve toplumsal baskılarına yanıt olarak kamu yönetimini 
ayrıcalıklı sınıfların tekelinden çıkarmaya yönelik düzenlemeler; İkincisi hü
kümet bürokrasisinin, yetenekli personelin çekici olanaklar nedeniyle özel 
sektöre geçmesini engellemek ve özel sektörle rekabet edebilmek için profes
yonel ilkelere uygun düzenlemeler yapması; üçüncüsü ABD'nin uluslararası 
alanda gelişmekte olan ülkelere yönelik müdahaleleridir. ABD özellikle 
1960’larda askeri, ekonomik, politik ve yönetsel içerikli müdahaleleri ile ge
lişmekte olan ülkeler üzerinde önemli bir güç haline gelmiştir. Bu güç aynı 
zamanda büyük ve uzman bir bürokrasiyi gerektirmiştir. ABD merkezli ‘Ye
ni Dünya Düzeni’nin yönetilmesinde küresel bürokrasi, uluslararası kamu yö
netimi ve profesyonel seçkinler başlıca rolü oynamaktadır.990

Kamu yöneticiliği mesleğinin değerlendirilmesi konusunu Amerikalı ka
mu yönetimi yazarı Mosher’in şu ilginç yorumuyla bitirelim:991

"Kamu yöneliminin geleceği profesyonel okullar ve mesleksiz uzmanlar ile do 
ludur."

989 A. Farazmand, anılan “Professionalism, Burcaucracy...,” s. 55-57.
990 Özellikle gelişmekle olan ülkelere teknoloji, yönetim ve politika transferi yapan ABD 'nin 

1960’larda Amerikan Uluslararası Kalkınma Örgütü (AID) kanalıyla pek çok ülkede oldu
ğu gibi Türkiye’de de başlattığı araştırm alar, ABD dış politikasının bir ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır. 1970’lerden sonra ABD dış politikasının değişmesi sonucunda ‘yönetim bilgisi' 
pazarlayan karşılaştırmalı yönetim ve kalkınma yönetimi uzmanlarının yerini yine ABD ön
derliğindeki IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası nitelikteki kuruluşların ekonomi uzman
larının alması gecikmemiştir. C. Emre, anılan Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi..., s. 9.

991 F. C. M osher, anılan “Professions in Public Service,” s. 150
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SONUÇ
Çalışma yaşamında, sınırları birbirinden ayrılması güç olan üç çalışına 

biçiminin varlığından söz edebiliriz. Bunlar iş, uğraş ve meslektir. İşin uğraş 
olma, uğraşın da meslek olma mücadelesi olarak profesyonelleşme, çalışma 
yaşamındaki örgütlenmeyi ve işleyişi belirleyen en önemli süreçlerden biridir. 
Profesyonelleşme süreci, mesleklerin toplumsal ve ekonomik statülerinin 
yükselmesi, buna bağlı olarak da toplumsal iktidar ilişkilerinde güç kazanma
ları anlamına gelmektedir. Bu nedenle uğraşlar profesyonelleşme yönünde bir 
yarışma içine girmekte, birçok insan da profesyonel olarak adlandırılmak is
temektedir.

Bilginin eyleme ve hizmete dönüştürüldüğü önemli birer toplumsal yapı 
olarak, bilgi ve kuram ile toplumsal amaçlar arasında bir bağ kuran, toplum
sal sorunlara bilimsel çözümler üreten meslekler, siyasal sistemi ne olursa ol
sun bütün toplumlarda önemli bir kurumsallaşma olarak karşımıza çıkmakta
dır. Endüstri öncesi toplumlarda loncalar biçiminde örgütlenen meslekler, en
düstri toplumu ile birlikte modern biçimini kazanmışlardır. Endüstrileşme ve 
kentleşme süreci ile hem nicelik olarak gelişen hem de bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin bir sonucu olarak daha nitelikli hale gelen meslekler, sahip ol
dukları uzmanlık bilgisi, becerisi ve özyönetim olanakları sayesinde, toplum
sal iktidar ilişkilerinde ve kamusal yönelti belirleme sürecinde önemli bir güç 
yapısı olma özelliğini kazanmışlardır. Meslekler, sadece sundukları hizmetler 
ya da mesleki etkinlik alanları ile sınırlı olarak değerlendirilmemesi gereken 
kuramlardır. Örneğin, hukukçular sadece hukuka uygunluğu sağlamaya yöne
lik etkinlikte bulunan; hekimler sadece hastaları iyileştiren; mühendisler sa
dece bina, köprü yapan insanlar değildir. Bir toplumsal küme olarak meslek
ler, bir güç yapısı, karar verme aktörü, kimlik kaynağıdır.

Çalışma yaşamının temel öznelerinden biri olarak meslekler, siyasal ve 
yönetsel kurumsallaşma gibi, toplumsal yapının önemli öğelerinden biridir. 
Mesleklerin kurumsallaşması, dayandığı ilkeler, yapılar vb. gibi birçok özel
liği açısından diğerlerinden farklılaşmaktadır. Meslek, aynı zamanda bireyin 
statüsünü belirleyen ve bunun bir sonucu olarak bireyde ‘kurumsal davranış 
kalıbı’ yaratması açısından önemli bir davranış öncülüdür. Meslek, sadece bi
reyin çalışma alanı, yaptığı işi ya da soyut bilgiyi ve somut becerileri tanım- 
lamamaktadır; aile, din gibi bireye ‘üyelik’ bilinci aktaran bir kimlik olma 
özelliğine sahiptir. Bu açıdan mesleği, benzer bilgi ve beceri birikiminin yol 
açtığı anlaşmaya, uyuma ve özdeşliğe; iletişim kültürü, kültürel sermaye, de
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ğerler ve normlar açısından ‘ortak öğeler’e sahip kurumsallaşmış bir yapı ola
rak değerlendirebiliriz.

Kişinin çalışma yaşamı kimliği olarak ‘kendini gerçekleştirme’ ve top
lumsallaşma aracı olan meslek, ortak değerler ve etik kodların üzerinde temel
lenen bir ‘bilinç’ kazandırması nedeniyle meslek sahibinin, uzman, teknokrat 
gibi diğer beyaz yakalılardan farklı bir kategoride yer almasını sağlar. Meslek 
ile meslek üyesi arasında, emeğin toplumsallaştırılması açısından, sendika ile 
işçi arasındakine benzer bir ilişki vardır. Meslek de sendika gibi ekonomik, 
toplumsal ve psikolojik bir bilinç üzerine yapılanır ve bu bilinci üyesine ak
tarır.

Meslek örgütlenmesinin ilk örnekleri olarak loncalar, daha sonraki tüm 
meslek örgütlenmelerine tarihsel model ve örnek oluşturmuştur. ‘Aile’ye öy
künerek oluşturulan lonca örgütlenmesi, küçük el sanatlarının yaygınlaşması, 
endüstrinin tarım dışında başka alanlarda da yerleşmesi ve kentlerin gelişme
si ile birlikte ortaya çıkmıştır. Lonca benzeri örgütlenmelerin kökleri Eski Mı
sır’a kadar uzanmakta ise de, bu örgütlenmenin özgün biçimlerini, ilk olarak 
Roma İmparatorluğu döneminde ve ikinci olarak da 13. yy’da görmekteyiz. 
Loncalar 18. yy'ın sonuna kadar mesleklerin örgütlenmesinde temel kurum 
olarak yaşamış, fakat bu yüzyıldan sonra giderek yok olmuştur.

Mesleklerin tarihsel gelişmelerindeki büyük ivmeler genellikle toplum
sal dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde gerçekleşmiştir. Bu aşamalardan en 
önemlisi kapitalizm ile yaşanmıştır. Kapitalizm ile birlikte modern devletin 
temel öğeleri olarak işbölümü, uzmanlaşma, ussallaşma, bürokratik örgütlen
me ve aydınlanmacı eğitim gibi etmenler mesleklerin gelişmesinde önemli et
kilerde bulunmuştur. Modern toplumda çalışma yaşamının temel değişkenle
ri kapitalizm, yasal-ussal bürokrasi ve uğraşsal örgütlenmedir. Modern top
lum, bir taraftan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda uzmanlaşmış, 
diğer taraftan yasal-ussal bürokratik örgütlenme anlayışı ile ussallaşmış; her 
iki gelişmenin de bir sonucu olarak teknik bir ussallık ile entelektüel anlayı
şın bir sentezi olan uğraşların ve mesleklerin gelişmesi ile profesyonelleşme 
sürecini yaşamaya başlamıştır. Modern toplumun dayanak noktalarından biri 
haline gelen meslekler, gelişmelerinde diğer büyük ivmeyi de önemli ekono
mik ve toplumsal sorunların yaşandığı 1920’lerden sonra refah devletinin ge
lişmesiyle kazanmıştır. Meslekler, bu dönemde yaşanan toplumsal ve ekono
mik sorunlara yönelik çözüm önerilen geliştirerek, kamu yönetiminde uygu
lamada ve bizzat yönetimde yer alarak önemli düzeyde güç elde etmişlerdir.
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Önemli bir güç sahibi olmalarına karşın meslekler, toplumbilim alanın
da çok uzun bir süre ayrı bir inceleme alanı haline gelememiştir. Meslekler 
toplumbilimi genellikle tek tek mesleklerin ele alındığı bir alan olarak geliş
me göstermiştir. Ele alınan mesleklerin de dönem dönem değişiklik gösterdi
ğini görmekteyiz. Örneğin refah devleti ile birlikte, hekimlik, mühendislik, 
hukukçuluk ve öğretmenlik gibi geleneksel mesleklerin; 1980’lerden sonra 
yarı meslekler olarak adlandırılan hemşirelik, kütüphanecilik, sosyal uzman
lık gibi mesleklerin; 1990’lardan sonra ise özellikle de ekonomi alanı ile iliş
kili olan muhasebe, bankacılık ve bilişim sektörlerindeki mesleklerin öne çık
tığını görmekteyiz. Fakat, ‘popüler’ meslek alanlarına yönelik ilginin kısa bir 
süre sonra doygunluğa ulaştığını ve gerileyerek yok olduğunu, buna karşılık 
hekimlik, mühendislik ve hukukçuluk gibi geleneksel mesleklerin her dönem
de ilgi alanı olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

1960’lardan sonra başlayan bazı gelişmeler meslekler açısından önemli 
sonuçlar doğurmuştur. Bu gelişmeleri iki maddede ele alabiliriz. İlki, 
1960’lardan sonra, endüstri sonrası toplum kuramlarıyla birlikte meslekler 
toplumbiliminde yaşanan değişimler ve bu değişimlerin mesleklerin ve pro
fesyonellerin konumuna yönelik değerlendirmelere yansıması; İkincisi ise 
post-fordist üretim ve yönetim anlayışının yerleşmesi ve 1980 sonrasında ön
ce yeni sağ. işletmecilik ve yeni yürütüm anlayışı ile profesyonalizm ideolo
jisinin içeriğinde ve dayanaklarında yaşanan değişimlerdir. Bu değişimleri 
şöyle özetleyebiliriz.

Meslekler toplumbiliminde 1960’lardan sonra önemli paradigma deği
şiklikleri yaşanmıştır. Bu dönemde, özellikle bilimsel ve teknolojik gelişme
lerin artmasının bir sonucu olarak beyaz yakalılar ya da yeni sınıf olarak ad
landırılan ve yeni bir işgücü biçimi olarak bir toplumsal kümenin ortaya çık
ması mesleklere yönelik ilgiyi artırmıştır. Beyaz yakalılar içinde en büyük kü
meyi oluşturan profesyonellerin, gerek özel gerek kamusal örgütlerde yer al
maya başlamasıyla, meslekler özellikle 1960’lardan sonra toplumbilim yanın
da yönetim bilimi yazınında da ele alınmaya başlanmıştır.

Mesleklerin ve profesyonellerin incelenmesinde Weberei paradigmaların 
egemenliğini görmekteyiz. Mesleklerin, özellikle endüstri sonrası toplum ku
ramcılarının ‘yeni sınıf’ yaklaşımları bağlamında ele alınması, meslekler ya
zını açısından bir eksen kaymasını ifade etmektedir. Daha önce profesyonel
leşme süreci ve toplumsal iktidar ilişkilerindeki konumu açısından tek tek 
mesleklerin ya da bir güç yapısı olarak mesleklerin ele alındığı çalışmalarda,
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çözümleme nesnesi ‘meslekler’ iken, gerek ‘yeni sınıf’ gerek ‘seçkin’ler bağ
lamındaki yeni çalışmalarda çözümleme nesnesi doğrudan profesyoneller ol
muştur. Bu nedenle 1960’lardan sonra ‘profesyoneller iktidarı,’ ‘profesyonel 
devlet,’ ‘profesyonel devrim,’ ‘üçüncü devrim’ gibi savsözlere dayanan yak
laşımlar ile birlikte meslekler toplumbiliminin bir ölçüde özünden uzaklaştı
ğını, ‘yeni sınıf’ tartışmalarının gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz.

1960’lardan sonra, özellikle 1970’lerde profesyoneller, yeni Weberei 
yaklaşımlar yanında yeni Marxist yaklaşımlarca da ele alınmıştır. Yeni Mar- 
xistler, profesyonellerin konumunu tanımlamada kullandıkları çözümleme 
aracı açısından yeni Webercilerden farklılaşmaktadır. Temel farklılık, çözüm
lemelerin Weberei gelenekte ‘statü’ye, Marxist gelenekte ‘sınıf’a dayanma
sından kaynaklanmaktadır. Fakat, birçok yeni Marxist kuramcının çözümle
mede sınıf yanında, yetke ilişkileri, bilgi ve beceri sahibi olma gibi statü ile 
ilişkili kavramları ele alarak yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini, bu nedenle de 
bazı yazarlarca eleştirildiklerini görmekteyiz. Statü ele alınarak yapılan çö
zümlemeler, profesyonellerin, bilgi ve becerileri sayesinde toplumda saygın 
bir konuma ve güce sahip oldukları iddiasına dayanmaktadır. Bu yaklaşımlar
da profesyonellerin elde ettiği maddi olanaklar kadar saygınlık ve güç gibi 
toplumsal kazanımlar da öne çıkarılmaktadır. Buna karşılık devlet, egemen sı
nıf, üretim süreci vb. gibi kavramlar kullanılarak yapılan ‘s ın ıf  temelindeki 
çözümlemelerde profesyoneller, toplumda gerçek iktidar sahipleri ve egemen 
sınıf ile olan ilişkisi açısından değerlendirilmiş ve genellikle sermayenin bir 
uzantısı, ‘maşa’sı olarak tanımlanmıştır. Bu değerlendirmelerin dayanak nok
tası profesyonellerin, üretim süreci içinde sermayenin denetim işlevini yerine 
getiriyor olmasıdır. Bu yaklaşımlar, büyük ölçüde Foucault’un governmenta- 
lity tezi içinde yer verdiği “devletin, bütün toplumsal kurumlan olduğu gibi 
meslekleri de denetim kurmada kullandığı bir araç olarak gördüğü” varsayı
mı ile örtüşmektedir.

Mesleklerin olduğu gibi profesyonellerin konumuna yönelik değerlen
dirmelerde de benzer yaklaşımlarla karşılaşmaktayız. Profesyonellerin konu
muna yönelik yeni Weberei yaklaşımlar ‘üçüncü devrim” ya da “profesyonel
ler iktidarı” savsözlerine dayanmaktadır. Profesyonellerin teknik bilgiye ve 
beceriye sahip olmaları ve bu özelliğin onlara sağlamış olduğu ‘sınırlı’ bir gü
cün varlığı nedeniyle üçüncü devrimin gerçekleştiğini ve böylece, profesyo
nellerin iktidar olduğunu söylemek ya da Burnham’ın ‘yöneticileri’ni, Galb- 
raith’in ‘tekno-yapı’sını yada endüstri sonrası toplum kuramcılarının ‘profes- 
yonel’lerini, egemen ya da yönetici sınıf olarak tanımlamanın ne derece ger
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çekçi olduğu tartışılabilir. Profesyonellerin, yönetici sınıfı oluşturduğunu ya 
da egemen sınıf olduğunu söyleyebilmek için, sadece yöneticinin sıradüzen 
içindeki konumuna, sahip olduğu özerklik derecesine, üretim-yönetim süreci 
ve araçları üzerindeki denetimine değil, aynı zamanda ‘neyin üretileceği, han
gi teknolojinin kullanılacağı, örgütün amacının ne olacağı, değerlendirme sis
temlerinin nasıl olacağı’ gibi doğrudan yönetsel yöneltilerin belirlenmesinde
ki stratejik kararları kimin verdiğine bakmak gerekir. Profesyonellerin, diğer 
bir deyişle, örgütsel seçkinlerin, çoğu zaman hükümette, işletmelerde ve top
lumda yer alan ‘gerçek güç seçkinleri’ olarak egemen sınıfın istemleri doğrul
tusunda davrandıkları görüşü dile getirilebilir ve bu durum eleştirilebilir. Fa
kat, burada karşılıklı olarak her iki kümenin de çıkar sağladığı, hatta kimi za
man profesyonellerin, sermaye sahiplerinin de önüne geçebildiği gözden ka
çırılmamalıdır. Bu açıdan, çözümleme yöntemleri daha gerçekçi olmasına 
karşın, yeni Marxistlerin profesyonelleri, egemen sınıfın ‘maşa’sı olarak ta
nımlayan değerlendirmeleri de tartışılabilir. Bu nedenle tanımlanması kolay 
olmayan ve değişkenlik gösteren bir kümeyi ifade ettiği için ‘egemen sınıf’ ya 
da ‘yönetici sınıf’ kavramlarının siyaset bilimi ile birlikte yönetim bilimi, top
lumbilim ve çalışma toplumbilimi gibi disiplinleri içeren disiplinlerarası bir 
yaklaşımla ele alınması gerekliliği daha da önem kazanmaktadır.

Örgütlenme yapıları çok farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflan
dırmalardan biri Mintzberg’in kullanmış olduğu beşli ayrım içinde yer alan 
makine bürokrasisi, profesyonel bürokrasi ve adhokrasi biçimindedir. Bu ör
gütlenmelerin saf biçimine rastlamak güçtür. Hizmetlerin örgütlenmesinde 
evrensel, tek bir model yoktur. Diğer bir deyişle, farklı işlevler farklı biçim
lerde örgütlenebileceği gibi, aynı işlev de farklı örgüt yapıları ile yürütülebi
lir. İşlevin niteliği büyük ölçüde, o işleve yönelik hangi örgüt yapısının daha 
uygun olduğunu belirleyecektir. İşlev, rutin, belirli nitelikte ise kural ve dü
zenlemelere bağlı standartlaşma üzerine kurulmuş makine bürokrasisine göre 
örgütlenebilir. Buna karşılık işlev alanı, o alanda özel bir uzmanlık bilgisine 
sahip bir kişinin takdir yetkisini kullanmasını gerektiriyor ve karar vermeyi 
zorlaştıran bir ‘belirsizlik’ özelliği taşıyor ise profesyonel ilkelere göre örgüt
lenen, belirsizlik ve risk durumlarında çözüm üretebilen profesyonel bürokra
si ile örgütlenmesi daha uygun olabilmektedir. Yine bir işlev, özel bir uzman
lık alanında ama geçici nitelikte ise adhokratik bir örgüt ile çok daha iyi yü
rütülebilir. Her koşulda, o koşula uygun bir örgütlenme modeli kullanılmalı
dır. Farklı örgüt yapılarının, bu yapılara gereksinme olduğu sürece var olma
sı doğaldır. Diğer bir deyişle yerine getirdikleri işlevler var oldukça mekanik
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ya da organik örgütler; makine bürokrasisi, profesyonel bürokrasi ya da ad- 
hokrasi içinde yapılanan örgütler bir arada var olmaya devam edecektir.

Günümüz örgüt yapılarının hemen hemen tümü bürokrasinin bir uzantı
sı niteliğinde olup çoğunlukla da karma bir özelliğe sahiplerdir. Yeni örgüt
lenme modeli arayışlarında sorunun kaynağı olarak büyük ölçüde bürokrasi 
gösterilmektedir. Bürokrasiye yönelik eleştirilerin yoğun bir biçimde devam 
etmesiyle birlikte Weber'in "çağdaş devlet her yerde bürokratikleşmektedir” 
önermesi günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır. Bürokrasi bunu na
sıl başarabilmektedir? Her şeyden önce bürokrasinin varlığını gerektiren ko
şulların hala sürdüğünü söyleyebiliriz. Bürokrasi, ‘kırtasiyecilik’, ‘bürokratik 
kısır döngü,’ ‘hantallık’ gibi eleştiriler karşısında, aksayan yönlerini yeni ge
lişmelere uyarlayarak, yeni model arayışlarına sınırlı da olsa cevap verebil
miştir. Ayrıca modern devletin örgütlenme modeli olarak kullanılan bürokra
si, tarihsel olarak sahip olduğu güçle kendisine yönelik değiştirme çabalarına 
direnebilmcktedir. Yeni model arayışlarının bürokrasiye alternatif bir örgüt
lenme modeli geliştirememeleri; bu arayışların daha çok bürokrasinin eksik
liklerini gidermeye yönelik çabalar olarak kalmasına yol açmaktadır. Fakat 
post-modern bürokrasi ya da posl-modern örgüt kuramlarının, temel özellik
leri açısından modern bürokratik örgüt ile çok farklılaşmadığını söyleyebili
riz. İnsan ilişkileri yaklaşımının klasik örgüt kuramlarına getirdiği eleştiriler
de olduğu gibi post-modern yaklaşımların da modern bürokratik örgütlenme
nin temel paradigmalarını değiştirememiş, ona gerçekçi alternatifler geliştire
memiş, onun içsel bir eleştirisi olarak kalmıştır.

Örgütlenme yapıları içinde yer verdiğimiz profesyonel bürokrasi, birçok 
yaklaşımda iddia edildiğinin aksine yeni bir örgütlenme biçimi değildir. Pro
fesyonel bürokrasinin kökeni çok eskilere kadar uzanmaktadır. Profesyonel 
bürokrasinin tarihsel dayanakları ‘birlikte yönetilen örgütler,’ lonca sistemi 
ve bağdaşımcılığın (corporatism) egemen olduğu devlet örgütlenmeleridir. 
Profesyonel bürokrasinin ilk biçimlerini iktidarın bölünmesi ilkesine dayanan 
‘birlikte yönetilen kurullar ya da örgütler’de görmekteyiz. Modern bürokrasi
nin doğuşu ile, ‘birlikte yönetilen örgütler’ bürokratikleşmiş, hem mesleki, 
hem de bürokratik ilkelerin var olduğu, karma nitelikli, özgün*bir yapı olarak 
profesyonel bürokrasi ortaya çıkmıştır. Bu açıdan profesyonel bürokrasiyi, sa
dece, ‘makine bürokrasisi sonrası ya da ötesi’ gibi tarihsel açıdan daha yeni 
olan veya daha gelişmişliği ifade eden bir örgütlenme yapısı olarak değerlen
dirmemek gerekir.
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Profesyonel bürokrasinin, makine bürokrasisine göre farklılaşan en te
mel özelliği toplumsal niteliği ağır basan bir örgütlenme yapısı olmasıdır. Ma
kine bürokrasisinde temel referans, teknik ussallıktır; buna karşılık profesyo
nel bürokrasinin örgütlenmesi ve işleyişi, toplumsal bir kategori olan meslek 
ilkelerine dayanmaktadır. Diğer bir deyişle, profesyonel bürokrasi, bir top
lumsal kategori olarak ‘meslek’in örgütsel bir nitelik kazanmasıyla oluşmuş
tur. Profesyonel örgütler, örgütün amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için iz
lenecek yol ve yöntemleri belirleme; mesleki etkinliklere yönelik başarım 
standartlarını oluşturma ve etkinlikleri bu başarım standartlarına göre denet
leme gibi yetkilerin profesyonellere verildiği örgütlerdir.

Endüstrileşme, kentleşme, uzmanlaşma, bürokratikleşme ve profesyo
nelleşme modern toplumun en önemli gelişme süreçleridir. Bu süreçler, bir- 
birleriyle sürekli bir ilişki içindedir. Profesyonelleşme, bu süreçlerden özel
likle uzmanlaşma ve bürokratikleşme ile doğrudan ilişki içinde olup bunlarla 
birlikte gelişmektedir. Uzmanlaşma, profesyonelleşme sürecinin bir aşaması
dır. Fakat, belirli bir aşamaya kadar aynı doğrultuyu izleyen bu iki süreç, bir 
noktadan sonra farklılaşmakta, hatta, birindeki artış, diğerinde azalmaya ne
den olduğu için, birbirleri açısından ters yönlü bir gelişmeye neden olmakta
dır. Uzmanlaşmanın artması, işlevlerin bölünmesine ve dolayısıyla daha dar 
bir alanda yetki sahibi olmaya yol açmakta, çalışanlar arasında bağımlılığı ar
tırmaktadır. Bu açıdan uzmanlaşma bir noktadan sonra, geniş takdir yetkisi ile 
tanımlanan profesyonelleşme sürecini engelleyici bir süreç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Temellendikleri bilginin yapısı ve kaynağı, çalışma koşullan, örgütlen
me yapısı, işk yişi ve dayandıkları ilkeler ve değerler açısından farklılaşan 
profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinin karşılıklı etkileşimleri ge
rek meslekler gerek örgütler açısından önemli sonuçlar yaratmıştır. Bu iki sü
reç, hem uğraşsal hem de örgütsel yaşamda birlikte yaşanmaktadır. Diğer bir 
deyişle, uğraşlar, profesyonelleşirken aynı zamanda bürokratikleşmekte; ör
gütler de bürokratikleşirken aynı zamanda profesyonelleşmektedir. Marksist 
yaklaşımlar, profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçleri arasında yapısal 
bir çelişkinin varlığından söz etmektedir. Fakat bu süreçler arasında sürekli 
bir çatışmanın varlığından söz etmek doğru değildir. Süreçler arasındaki iliş
kinin iki yönlü olduğunu ve bu iki sürecin birbirini bir noktadan sonra ters 
yönde etkilediğini ancak, birindeki artışın diğerinde aynı oranda ve hemen bir 
azalmaya neden olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle, profesyonelleşme ve 
bürokratikleşme gibi ölçülmesi ya da belirlenmesi zor iki sürecin birbiriyle
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her durumda çatışacağı biçimindeki genel bir değerlendirme yerine, farklı et
menlerin göz önünde bulundurulduğu ve farklı hizmet alanları için ayrı değer
lendirme ölçütlerinin geliştirildiği bir yaklaşım daha geçerlidir. Profesyonel
leşme ve bürokratikleşme süreçlerinin yönetimin örgütlenmesine ve işleyişi
ne olan etkisini incelerken, hem yönetim bilimi, toplumbilim, çalışma top
lumbilimi gibi birçok disiplini de içine alan disiplinlerarası bir yaklaşımın be
nimsenmesi, hem de her iki sürecin de alt değişkenlerinin ayrı ayrı ele alın
ması gereklidir. Bu nedenle, profesyonelleşmenin etkisi incelenirken, 'mes
lek', 'mesleki örgütlenme ilkeleri', 'mesleklerin diğer aktörlerle ilişkileri’; ay
nı biçimde bürokratikleşme sürecinin etkisini incelerken de, yönetimin özünü 
oluşturan işbölümü, sıradüzen ve yetke değişkenleri açısından örgütlenme 
modelleri de dikkate alınmalıdır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte bürokratikleşme, profesyo
nelleşme ve uzmanlaşma süreçleri işgücünün yapısı ve niteliği üzerinde 
önemli değişimler yaratmıştır. Uzmanlaşmanın artması işin çok az beceri ge
rektiren küçük parçalara ayrılması sonucunda niteliksiz bir işgücünün doğma
sına neden olmuştur. Bu gelişme sonucunda profesyoneller takdir yetkilerini 
kullandıkları geniş çalışma alanını yitirmişlerdir. Meslek alanında uzmanlaş
manın artması, bir konunun birden fazla uzmanlık alanına girmesine neden ol
muştur. Diğer yandan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda toplumsal 
sorunlar giderek daha karmaşık hale gelmesi bir taraftan profesyonellerin 
araç-gereç, maddi olanaklar açısından bu sorunlarla tek başlarına başedeme- 
meleri; diğer taraftan da örgütlerin bu sorunların çözümüne yönelik olarak 
bilgi ve beceri sahibi profesyonelleri işlendirmesi bürokratikleşmeyi kaçınıl
maz kılmıştır. Bürokratikleşme ile birlikte sınırlı ölçüde serbest çalışma ola
nağı dışında büyük ölçüde kamusal ya da özel örgütlerde çalışmak zorunda 
kalan profesyoneller karar alma ve takdir yetkilerini büyük ölçüde yitirmişler
dir. Profesyonel hizmet alanlarında 1980’li yıllardan sonra büyük ölçekli, çok 
uluslu ya da ulus ötesi örgütlerin oluşması, bürokratikleşmeyi kaçınılmaz kıl
mıştır. Bu gelişme karşısında bu örgütler ile rekabet imkanı kalmayan kendi 
işyerinde çalışan profesyoneller, giderek bu örgütlerde yer almaya başlayarak 
maaşlı çalışan konumuna geçmişlerdir. Örneğin, daha önce serbest çalışan 
birçok profesyonel, büyük ölçekli hastanelerde, hukuk ya da muhasebe şirket
lerinde çalışmaya başlamıştır. Profesyoneller, bu örgütlerde kararlarını mes
leki ilkelerden çok örgütsel yöneltilerin gereklerine göre biçimlendirmek zo
runda kalabilmektedir. Bütçe kısıntısına giden özel bir hastane yönetiminin, 
hekimlere daha az maliyetli tedavi yöntemlerini kullanması ya da bir özel üni
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versite yönetiminin profesöre standardın çok üzerinde öğrenci kabul etmesi 
yönünde baskı kurması bürokratikleşme ile profesyonelleşme süreçlerinin çe
lişen ilkelerine örnek olarak gösterilebilir.

İşgücünün yapısı ve niteliğinde değişimler yaratan bürokratikleşme ve 
uzmanlaşma süreçleri karşısında profesyonellerin konumu, büyük ölçüde, 19. 
yy’a kadar önemli bir güce sahip olan zanaatçıların endüstri devriminin getir
diği teknolojik gelişme ile pazar içindeki konumlarını büyük ölçüde yitirme
si, sonuçta da daha büyük bir üretim yapısı içinde bulunmak zorunda kalma
sı, diğer bir deyişle bürokratikleşerek birçok açıdan işleri ile ilgili üretime yö
nelik karar yetkilerini yitirmesi süreci ile benzerlikler taşımaktadır. Zanaatçı
nın işi ile ilgili karar verme yetkisini kaybetmesine, diğer bir deyişle ideolo
jik açıdan proleterleşmesine neden olan gelişmeler, bilimsel ve teknolojik ye
niliklerin hızla arttığı günümüz toplumlarında profesyoneller için de söz ko
nusudur. Profesyoneller yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi kimi zaman sa
dece ideolojik değil, işlerinin nasıl yapılacağına dair teknik ayrıntıları da gi
derek daha fazla oranda işverenin belirlemesi nedeniyle teknik proleterleşme
yi de yaşamaktadırlar.

Meslekler ve bürokrasi ile ilgili olarak gerek yönetim biliminde gerek 
meslekler toplumbiliminde yapılan bazı değerlendirmelere göre, bu kurumlar 
geleneksel olarak sahip oldukları güçlerini yitirmektedirler. Bu durum kimi 
yazarlar tarafından “bürokrasinin yaklaşan ölümü” ya da “mesleklerin sonu” 
tezleri ile açıklanmıştır. Bu tezler, modemizmin ya da tarihin sonu örneklerin
de olduğu gibi toplumsal bilimlerde ‘popüler’ hale gelen bir yaklaşımı temsil 
etmektedir. Bu yaklaşımları eleştirmekle birlikte gerek mesleklerin gerek bü
rokrasinin, tarihten gelen kimi ayrıcalıklarını terk etmek zorunda kaldığını 
söylememiz gerekir. Dolayısıyla, en azından bu aşamada bürokrasinin ya da 
mesleklerin değil ama, kutsal, dokunulmaz, egemen bürokrasinin ve meslek
lerin sonunun geldiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Bugün kamu yönetiminde yaşanan birçok sorunun, kamu yönetimi disip
lininin kurucusu olarak değerlendirilen W . W ilson’un 1881 tarihli “İdarenin 
İncelenmesi” adlı makalesinde de dile getirildiğini görmekteyiz. Aradan ge
çen yüzyılı aşan süre içinde yaşanan savaşlara, devrimlere, büyük toplumsal 
hareketlere rağmen yönetim açısından birçok sorunun değişmediğini görmek
teyiz. W ilson’un o dönemde yaşandığını belirttiği siyasallaşma, ‘popülist’ yö- 
neltilerin egemenliği, verimsiz yönetim gibi sorunların, bugün de devam edi
yor olması kamu yönetimi açısından bir başarısızlık olarak karşımıza çıkmak
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tadır. Bu başarısızlık, siyasal nedenleri dışarıda bırakılırsa, bir taraftan kamu 
yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişi ile ilgili olarak ‘sistem’; diğer taraftan 
da kamu yönetiminde karar verme yetkisine sahip kamu yöneticilerinin başa
rısızlığı olarak ‘insan’ unsurundan kaynaklanmaktadır. İyi yönetim (good go
vernment) arayışlarında, kamu yönetiminin örgütsel ve kapasite yetersizlikle
ri olarak sistemden kaynaklanan sorunlarına karşı kamu yönetiminin profes
yonelleşmesi; insan unsurundaki yetersizlikleri gidermek için de kamu yöne
ticiliğinin profesyonelleşmesi bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkmakta
dır.

Geçtiğimiz yüzyıl içinde devletin hizmet alanının önemli ölçüde genişle
diği dönemlerde, mesleklere olan gereksinmenin arttığını, genişleyen ve kar
maşıklaşan hizmet alanlarında profesyonellerin işlendirildiğini görmekteyiz. 
Sahip oldukları profesyonel yetke nedeniyle toplumda etkili bir konumda bu
lunan meslekler, kamu yönetiminde yer alarak, profesyonel yetkenin yanında 
yönetsel yetkenin, hatta devlet yetkesinin de gücünü kazanmışlardır; bu, on
ların daha da güçlü bir konum elde etmelerini sağlamıştır.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, meslekler açısından bazı olum
suz gelişmelere de yol açmıştır. Örneğin profesyonellerin, profesyonel yetke
nin gerektirdiği tutum ve davranışları, yönetsel yetkenin sağlamış olduğu ola
naklar karşısında geri plana atabildiğini görmekteyiz. Bu, bir profesyonelin 
‘mesleğinde en iyi olmak’ ile ‘yönetsel sıradüzende en üst düzeylere çıkmak’ 
arasında yapacağı tercih ile ilişkilidir. Bu tercihin oluşmasında, kişisel değer
lerin yanında kamu personel sisteminin dayandığı ‘sınıflandırma’ sistemi de 
önemli rol oynamaktadır. Personel sistemi tercihi mesleklerin geleceğini de 
belirleyici özelliktedir; çünkü birçok meslek için en büyük işveren devlet ol
maya devam edecektir.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi, mesleklerin, toplumsal yapıdaki 
diğer aktörlerle olan ilişkisinin niteliğini de değiştirmiştir. Mesleklerin en yo
ğun ilişki içinde olduğu aktör, devlet ya da siyasal iktidarlardır. Bu ilişkinin 
niteliği ülkenin toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik koşullarına göre de
ğişmektedir. Gerek kamusal yöııeltilerin belirlenmesi sürecinde en önemli ör
gütlü çıkar kümelerinden biri olmaları, gerek sahip oldukları gücün ve sun
dukları hizmetlerin doğrudan kamu yararını etkilemesi nedeniyle meslekler, 
siyasal iktidarlar tarafından denetim altına alınmak istenmiştir. İlkel çağlar
dan beri niteliği ne olursa olsun bütün siyasal iktidarların, kendi konumlarını 
koruyabilmek için uzmanlara gereksinme duyduklarını, bu nedenle de kendi
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sine bağlı bir uzmanlar kümesini işlendirdiklerini, bu yolla da onlar üzerinde 
denetim kurduklarını görmekteyiz. Modern toplumların siyasal ve ekonomik 
yönetimlerinde de uzmanların ve mesleklerin işlevselliği, iktidarlar açısından 
onları, kullanılması ve denetim altında bulundurulması gereken birer aktör 
haline getirmiştir. Devlet ya da siyasal iktidarlar ile meslekler arasındaki iliş
kinin niteliğinde, mesleklerin uygulamalarında ve devletin meslekleri denet
lemede kullandığı araçlar ve teknikler dışında, geçmişten bugüne değişen çok 
fazla bir şey olmadığı söylenebilir.

Profesyonelleşme süreci, farklı kültürlerde farklı gelişim çizgisi izlemiş
tir. Profesyonelleşme sürecinde devlet ile meslekler arasındaki ilişki, karşılık
lı bağımlılık temelinde olsa da, kültüre göre farklılaşan oranlarda, genelde hep 
devletin ‘belirleyici’ olduğu bir gelişme çizgisi izlemiştir. Devletin en az dü
zeyde belirleyici olduğu profesyonelleşme modeli, ‘aşağıdan yukarıya profes
yonelleşme süreci modeli’ olarak da adlandırılan İngiltere’deki ve ABD’deki 
profesyonelleşme sürecidir. Bu ülkelerde mesleklerin profesyonelleşme süre
cinde devletin etkisi büyük ölçüde, mesleklerin varlığını meşrulaştıran ‘yasal 
yetkilendirme’ ile sınırlıdır. Fakat bu ülkelerde, özellikle de İngiltere’de, mes
leklerin bürokratikleşmesiyle birlikte devletin profesyonelleşme sürecindeki 
belirleyiciliği artmıştır. Siyasal iktidarlar açısından mesleklerin bürokratikleş
mesi, özellikle profesyonel hizmet sunan birimler üzerinde bir denetim kurma 
aracı olarak görülmüştür. Denetim işlevini yerine getirmeyi büyük oranda ko
laylaştırdığı için bürokratikleşme, gerek örgütsel yöneltilerin gerçekleştiril
mesine yönelik olarak örgüt yöneticilerinden, diğer bir deyişle içeriden; gerek 
hükümet ya da şirket yöneltilerini gerçekleştirmeye yönelik olarak dışarıdan 
gelen baskılar ile yaşanmaktadır. Bu açıdan eğitim ve sağlık alanlarındaki dü
zenlemeler iyi bir örnektir. Özellikle ABD ve İngiltere’de daha önce özeksiz- 
ieştirilen kamusal hizmetlerin; harcamaların kısılmasına, kötü uygulamaların 
ve kötüye kullanmaların önlenmesine yönelik düzenlemeler ile yeniden özek- 
selleştirilmesi ve bürokratik süreçlere tabi tutulması, sözünü ettiğimiz gerek
çeye dayanmaktadır. Bürokratikleşmeyi artıran bu düzenlemeler ile belirli bir 
standardın geliştirilmesi ve böylece verimlilik artışının sağlanması beklen
miştir. Fakat, sonuçta, standartlaşma, beraberinde rutinleşmeyi getirmiş, böy
lece harcama denetimi amacı ile başlayan bürokratikleşme, diğer denetim bi
çimlerinin de uygulanması ile eğitim, sağlık gibi hizmet alanlarında da pro
fesyonellerin takdir yetkisinin azalmasına neden olmuştur.

Mesleklerin tümünün ‘yasal’ meşrulaştırıcısı olan devlet, birçok mesle
ğin profesyonelleşme sürecinin temel aktörü ve en büyük işverenedir. Özerk
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yapılar olmalarına karşın mesleklerin profesyonelleşme süreçlerinde devlet, 
değişen ölçülerde de olsa en belirleyici aktörlerden biri olarak karşımıza çık
maktadır. Hem ‘devlet örgütlenmesinin, öncelikle denetleme üzerine kurulu’ 
olması ve ‘bütün siyasal ve toplumsal kuramların devletin ideolojik aygıtı ol
duğu’ yaklaşımlarına dayanan Foucault’nun govemmentcılity kavramı, hem 
de Althusser’in “devletin ideolojik aygıtları” yaklaşımında da yer alan, devle
tin, toplumsal yapıyı, ilişkileri ve işbölümünü, dolayısıyla egemen siyasal ve 
ideolojik ilişkileri yeniden üreten yapısının, mesleklerin ideolojisini ve konu
munu da biçimlendirdiği düşüncesi, profesyonelleşmesi sürecinde devletin ya 
da siyasal iktidarların belirleyici rolü konusunda en uç görüşleri olarak karşı
mıza çıkmaktadır.

Devletin profesyonelleşme sürecindeki belirleyiciliğinin üst düzeyde ol
duğu sosyal güvenlik, hemşirelik, öğretmenlik gibi kamu hizmetleri meslek
leri, bu özellikleri nedeniyle genel mesleklere göre daha az profesyonel dav
ranış öncüllerine sahiptir. Bu meslek alanlarında hizmetin amaçlarının belir
lenmesi ve bunların uygulanması aşamasında siyasal ya da yönetsel tercihler, 
profesyonel ilkelerden daha çok öne çıkabilmektedir.

Devlet, mesleki eğitim programlarının belirlenmesi, sınavların yapılma
sı, belgeleme, yetkilendirme ve lisans verme, mesleki birliklere ‘yasal’lık ka
zandırma gibi araçlarla mesleklerin örgütlenme ve işleyişinde önemli bir etki
ye sahiptir. Birçok meslek alanında devlet, doğrudan mesleğin kamusal amaç
larını tanımlar, örgütlenme ilkelerini belirler. Devletin, meslekler ile ilişkisi
nin en yoğun olduğu alanlardan biri, meslekler açısından çok önemli bir ko
nu olan ‘mesleki eğitim’dir. Devlet, bilimsel ve teknolojik araştırmaya verdi
ği destek ile, mesleklerin kendi olanaklarıyla yapamayacakları bilimsel çalış
maları gerçekleştirebilmelerini sağlar. Fakat diğer taraftan devletin bu alanda
ki etkisi kimi zaman destek olmaktan öte bir müdahaleye dönüşmektedir. Ör
neğin, ülkemizde, mezun olduklarında ne gibi koşullarda çalışacakları ile il
gili araştırmanın yapılmadığı ve vaı olan eğitim olanaklarının bile yeterli ol
madığı bir durumda, ‘daha çok kişinin eğitim hakkını elde etmesi sağlanma
lı’ ya da ‘her ilde bir üniversite olm alı’ iddiasıyla onlarca üniversitenin açıl
ması; bir meslek memurluğu olan kaymakamlık gibi üst düzey kamu yöneti
ciliği statüsünü, ‘eşitlikçi olm a’ iddiası ile belirli dallarda eğitim alanlarla sı
nırlayan düzenlemelerin kaldırılması; son zamanlarda uygulanan yeni sağ yö- 
neltilerin bir ürünü olarak üniversitelerin yeniden yapılandırılmalarında ve 
eğitim izlenceleri ile ilgili düzenlemelerde meslek üyelerine danışılmadan ba
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zı düzenlemeler yapılması gibi örnekler, hükümetlerin müdahaleci tavrını or
taya koymaktadır.

Devletin meslekler üzerindeki etkisi gibi, meslekler de kamu yönetimi
nin örgütlenmesine ve işleyişine önemli etkilerde bulunmaktadır. Uzmanla
rın kamu yönetiminde işlendirilmelerinin ve yönetime etkilerinin geçmişe 
oranla oldukça arttığını söyleyebiliriz. Bu gelişmenin ‘kamu yönetiminin pro
fesyonelleşmesi’ olarak değerlendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken 
bazı noktalar vardır. Daha önce de değindiğimiz gibi uzmanlaşma, tek başına 
profesyonelleşmeyi ifade etmemektedir. Profesyonelleşme, içinde uzmanlaş
mayı barındıran bir süreç olmakla birlikte, uzmanlaşmanın yanında bazı sü
reçlerin de yer aldığı, daha kapsamlı bir süreçtir. Eğer, profesyoneller, sadece 
birer uzman olarak algılanırsa, mesleklerin, kamu yönetiminde nicelik olarak 
artan bir biçimde yer alması kamu yönetiminin profesyonelleşmesi değil, an
cak kamu yönetiminde uzmanlaşmanın artması olarak değerlendirebilir. Çün
kü, profesyonelleşme uzmanlık bilgisi ve becerisinin ötesinde kişiye bir kim
lik, sorumluluk, davranış, anlayış kazandıran bir süreçtir. Kamu yönetiminde 
her işlevin o uzmanlık alanında çalışan kişilerce yapılması profesyonelleşme 
için yeterli değildir. Profesyonellik düzeyini, hizmetin örgütlenmesinde ve iş
leyişinde profesyonel yetke, meslektaş denetimi, özdenetim, özerklik, profes
yonel etik, özyönetim gibi mesleki ilkelerin temel alınması belirleyecektir.

Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi ile birlikte mesleklerin daha faz
la eleştiri odağı olduğunu görmekteyiz. Bu eleştiriler, ‘kamu yararı’na daya
nan bir toplumsal örgütlenme olması gereken mesleklerin üyeleri olarak pro
fesyonellerin, uygulamalarında profesyoııalizm ideolojisinin gerisinde yatan 
bu temel ilkeyi ve profesyonel etik kurallarını göz ardı ettikleri durumlarda 
daha da yoğunlaşmıştır. Meslekler, kendi alanlarında ‘tekel’ niteliğinde yetki
lere sahip olan, kendi içlerinde demokratik, fakat, diğer toplumsal kurumlar- 
la ilişkileri açısından değerlendirildiğinde ‘oligarşik’ ve ‘seçkinci’ bir özelli
ğe sahiptir. Doğumdan ölüme kadar yaşamın her aşamasında ve alanında ege
men olmaları, seçkinci bir küme haline gelmeleri, tekelci nitelikleri ve oligar
şik yapıları nedeniyle yeni sol yaklaşımlarca 1960’lardan sonra yoğun biçim
de eleştirilmiştir. Bu eleştiriler özellikle, bağdaşımcı çözüm yöneltileriııin ve 
refah devletinin gerilediği dönemde, kariyerlerinin geleceğine yönelik bir be
lirsizliğin içine giren yeni yönetim stratejilerinin sonucunda yerleşik ve güç
lü konumlan bir ölçüde sarsılan profesyonellerin, daha korumacı bir tutuma 
girmeleri ve yeniden özel ‘toplumsal kapalılık’ stratejilerini geliştirmeleri; si
yasal ve toplumsal güce sahip bir küme olarak mesleklerin giderek daha faz
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la oranda özçıkarları doğrultusunda davranmaları ve profesyonel etik kuralla
rına uygun olmayan mesleki uygulamaların artması nedeniyle 1980’lerden 
sonra daha da yoğunlaşmıştır.

Mesleklerin, toplumsal iktidar ilişkilerinde ve kamusal yönelti belirle
mede önemli bir güç haline gelmesi, dayandıkları farklı ‘güç yapılan’nm ni
teliğinden kaynaklanmaktadır. Mesleklerin dayandıkları ideoloji olarak da ta
nımlayabileceğimiz bu güç yapılarından ilki ve en temeli ‘profesyona- 
lizm’dir. Mesleklerin dayandığı güç yapıları var olduğu toplumsal yapının 
özellikleriyle ilgilidir. Endüstri toplumunda mesleklerin gücünün gerisinde, 
temelde ‘seçkincilik’ vc ‘bağdaşımcılık’ güç yapıları yatmaktadır. Bu yapılar, 
modern devletin başlıca dönüştürücü süreçlerinden biri olarak tanımlanan 
profesyonelleşmenin temelini oluşturmaktadır. Seçkiııci yaklaşımlara göre, 
profesyoneller karar vermeli, yönetmelidirler; onlara diğerlerine verilmeyen 
özel yetkiler, konumlar verilir; çünkü, onlar iyi yetişmişlerdir, uzmandırlar. 
Aynı biçimde bağdaşımcılığa göre de meslekler örgütlenerek toplumda ege
men güç yapısı olmalıdır, çünkü meslek birliklerinin egemenliğindeki devlet 
en ussal, en doğru olan örgütlenme biçimidir. Saydığımız bu iki yapı da gü
cünü ‘kurumsallaşma’dan alan yapılardır. Profesyonalizm, bu yapılara dayan
dığı sürece tek tek profesyonelleri değil, kurumsallaşmış bir yapı olarak ‘mes- 
lek’i öne çıkaran bir güç yapısı olmuştur.

Fakat, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artması, örgütlerin büyümesi 
ve ulusal sınırları aşması, örgütsel işlevlerin karmaşık hale gelmesi ve geniş
lemesi, bilgi ve beceri sahibi olan uzmanların, yöneticilerin ve profesyonelle
rin ilgi alanı haline gelmesine yol açmıştır. Yönetimin, işletme sahiplerinden 
yöneticilere geçtiği iddiasındaki ‘yönetsel devrim’ yaklaşımı, yeni sınıf tartış
maları ve işletmecilik ideolojisi, uzmaıı-teknokrat-teknisyenlerin egemenliği
ni savunan teknokratizm yaklaşımı ile profesyonalizm ideolojisinin dayana
ğında önemli bir değişim yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişim ile bir ku
rum olarak ‘meslek’ değil, tek tek profesyoneller öne çıkmış, profesyonalizm 
ideolojisinin, ‘kurumsallık’ ve ‘toplumsallık’ yönü gerilemiştir. 1970’lerden 
sonra giderek yerleşen endüstri sonrası toplum kuramcılarının benimsediği 
yönetim anlayışında, emeğin toplumsallığı ve kişinin iş dışında sahip olduğu 
her türlü bağ çözülmek istenmiştir. Endüstri sonrası toplumda, post-fordist 
üretim ve yönetim anlayışı ile birlikte, örgütlü çalışma bilincine sahip olan ge
rek meslek, gerek sendika gibi toplumsal emek örgütlenmelerinin, dolayısıy
la da çalışanların sahip oldukları ‘ortak bilinç’in gerilediğini söyleyebiliriz. 
Bu değişimler, ilk bakışta daha geniş bir tanımlama olarak uzmanların belirli
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bir toplumsal güç elde etmelerini sağlamıştır; fakat, örgütlü bir güç yapısı ola
rak mesleklerin gerilemesine neden olduğu için uzun vadede profesyonelle
rin güç kaybetmesine yol açacak sonuç doğuracaktır.

1960’lardan sonra ‘meslek ideolojisi’ni belirleyen başlıca ‘ideolojiler’i 
şöyle sıralayabiliriz:

• Bir mesleğin kendisini toplumun diğer kesimlerine kapatarak elde et
tiği özerk alanda sahip olduğu mesleki sıradüzensel ilişkilere kaynak
lık eden, kendisine ayrıcalıklı konum oluşturmaya yönelik seçkinci ku
rumsallaşmayı öngören meslek ideolojisi, ‘profesyonalizm,’

• Bürokratik kariyer sıradüzeni içinde yükselme, buna yönelik ödüllen
dirme sisteminin var olduğu ‘kariyerizm,’

• “Kilit kavramı” esneklik olan ve üretim ve yönetim örgütlenmesinde 
önemli değişimler yaratan “post- fordizın” -  “taylorizm,”

• İnsan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, firma etiği, şirket 
kültürü gibi şirketlerin daha fazla kâr elde etmesine yönelik olarak üre
tim ve yönetim sürecini yeniden düzenleyen bir ideoloji olarak ‘işlet
mecilik,’

• “Katılımcı yönetim” savsözü temelinde, devlet yönetiminde çok aktör
lü ilişkilerin egemen olduğu anlayış, “yeni yürütüm anlayışı.” (go-
vernance)

Bir meslek ya da profesyonel, üretimin ve yönetimin örgütlenmesi ve iş
leyişini belirleyen ve ‘bilinç’ oluşturucu bu ideolojiler ile karşı karşıya kal
maktadır. Bu ideolojilerin var olmadığı, etkilemediği bir üretim süreci, özel 
ya da kamusal örgüt artık neredeyse kalmamıştır. Bu ideolojilerin varlığı ve 
etkisi profesyoneller ve yöneticiler açısından önemli sonuçlara yol açmıştır. 
Örneğin bu ideolojiler, profesyonel açısından kendisine ait, kendisini tanım
ladığı bir sınıf bilinci gibi özgün/özerk bir meslek bilincinin oluşmasını engel
lemektedir. Profesyoneller, post-fordizmin ve taylorizmin egemen olduğu 
üretim ve yönetim örgütlenmesinde aşırı uzmanlaşma ve ayrıntılı işbölümü 
nedeniyle aynı amaca yönelen, bu yönde örgütlü bir biçimde mücadele eden 
bir küme olma bilincini taşımamakta; birbirleriyle organik bir ilişki içinde ol
mayan, aynı meslek dalında bile birçok parçaya ayrılmış, bütünlükten uzak 
bir küme olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirleriyle yoğun rekabet içinde 
olan ve meslek içi bölünmeye uğramış bir küme olarak profesyoneller, ‘solcu
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mühendis’ ya da ‘muhafazakar mühendisler’ olarak ayrı sendikalarda ya da 
meslek birliklerinde örgütlenmeye gidebilmektedir; hatta aynı mesleğin alt 
dallan olarak elektrik mühendisleri ile inşaat mühendisleri bile çok ciddi bi
linç farklılaşmasına ya da ideolojik farklılıklara sahip olabilmektedir.

İşletmecilik ideolojisinin yerleşmesi ile geleneksel profesyonel hizmet
leri sunan örgütler de giderek bu anlayış doğrultusunda örgütlenmeye ve hiz
met vermeye başlamış, bunun sonucunda da kâr etmesi beklenen hastane, üni
versite, sosyal güvenlik kuruluşları ortaya çıkmıştır. Bu örgütlerde çalışan 
profesyoneller, sahip oldukları geleneksel profesyonalizm ideolojisinin, işlet
mecilik ideolojisinin ilkeleri ile çatışması sonucunda örgütsel-mesleki bağlı
lık ikilemini yaşamaktadırlar; bu da profesyonelin önce işine, sonra da mesle
ğine yabancılaşmasına neden olabilmektedir. Bireyler, çalıştıkları örgüt dışın
da, daha derin bir bağlılık arayışına girerler. Bu arayış çalıştıkları örgüt ile il
gili bir sorunla karşılaştıklarında daha da yoğunlaşır. Bu ideolojiler bu arayış
ları meslek ya da sınıf dışındaki diğer toplumsal örgütlenmelere kaydırmak
tadır. Bunun en tipik örneği yeni sağ ve işletmecilik anlayışının yeni muhafa
zakarlık ile kurduğu ortaklıkta dayanışmacı ilişkileri, aile ya da dini öne çı
karmasıdır.

Kariyerizm ile birlikte önceleri kendilerini bir üst kimlik olarak meslek
leri ile tanımlayan profesyoneller artık, bulundukları statü ile tanımlamaya 
başlamışlardır; bu durum, mesleki bağlılığın gerilemesine neden olmuştur. Bu 
dönemde toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi yaklaşımlar
da, kişi örgüte ya da örgütün kâr amacına yönlendirilmekte, meslek ya da di
ğer toplumsal değerler değil, kâr amacı egemen olmaktadır. Her örgüt, çalı
şanlarını kendisine bağlamak zorundadır; diğer bir deyişle örgütsel bağlılık, 
örgütlerin olduğu bir ortamda bir zorunluluktur. Profesyonel bir örgütte de bu 
geçerlidir. Bu ideolojilerin profesyonel örgütler açısından belirleyici etkisi, 
örgütsel amacın mesleki ilkelere göre değil, örgütsel ilkelere göre, diğer bir 
deyişle kâr amacına yönelik olarak tanımlanması aşamasında yaşanmaktadır.

Gerek işletmeciliğin, gerek kariyerizmin gelişmesi ile örgütlerde yeni bir 
yönetim anlayışı yerleşmiştir. Yeni yönetim stratejileri, örgütlerde yatay sıra- 
düzenler ve yeni kariyer modelleri getirmiş, örgütsel bağlılık ve etkililik gibi 
konularda önemli etkiler yaratmıştır. Esnek üretim, esnek işlendirme gibi stra
tejiler ve katılımcı yönetim, toplam kalite yönetimi, iş zenginleştirme, tam za
manında üretim gibi yönetim teknikleri, yeni yönetim stratejisinin, diğer bir 
deyişle ‘insan kaynaklan yönetimi’nin temel araçlarıdır. İşletmecilik ve kari-
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yerizm ideolojileri ile ‘personel yönetimi’ yerine ‘insan kaynaklan yönetimi’ 
anlayışının yerleştirilmeye çalışılması bilinçli bir tercihin yansımasıdır. Bütün 
bu anlayış değişiklikleri, çalışma yaşamında emeğin toplumsallaşmasını sağ
layan sendikalaşma ve meslek üyeliği olgusuna ciddi ölçüde zarar vermekte
dir. Bu yaklaşımların egemen olması ile hem toplumsal güç yapısı hem de ki
şinin toplumsallaşma yoluyla kazandığı bir kimlik olarak ‘meslek’, bu iki 
özelliğinden çok şey kaybetmiştir.

Örgütlerin ve çalışanların değişen doğası, teknolojik yenilikler, işin tanı
mını ve içeriğini büyük öjçüde değiştirmiştir. İşlerin giderek daha fazla alt uz
manlık dallanna ayrılması, parçalanması ve daha az beceri gerektiren hale dö
nüşmesi ile birlikte örgütler için çok bilgili ya da deneyimli değil, daha az be
ceri sahibi, dolayısıyla da daha az maliyetli kişiler cazip hale gelmiştir. Hiz
met sektörünün genişlemesi ile geçici-süreli işlerin arttığını ve yaşanan işsiz
lik sorunu nedeniyle giderek daha fazla sayıda nitelikli işgücünün bu işlerde 
çalıştığını görmekteyiz. Her ne kadar özellikle işletme yönetiminde toplam 
kalite yönetimi, birlikte yönetim, yatay sıradüzen gibi, çalışanları örgüte bağ
lamaya ve güdülemeye yönelik girişimler artmışsa da, özellikle bankacılık, fı- 
nans ve iletişim gibi hizmet sektörlerinde örgüt ile çalışan arasında ücret dı
şında, çalışanı örgüte bağlayıcı bir etmen kalmamıştır. İşletmecilik ideolojisi
nin egemen olduğu örgütler, bütün bu saydığımız ‘katılımcı yönetim’ savsöz- 
lerine karşın, hala üretime ve hizmetlerin sunumuna yönelik kısmi katılma 
yollan dışında yönetsel karar alma düzeneklerinde çalışanların yer almadığı 
özekçi bir yapıdadır. Bu yapı içinde katılım stratejik yönetsel kararlarda de
ğil, sadecc alt düzey kararlarda gerçekleşmektedir.

Kurum olarak mesleklerin gerilemesi, buna karşılık tek tek profesyonel
lerin öne çıkması gerek üretim ve yönetim süreçlerinde yaşanan bir değişimin, 
bir egemenlik mücadelesinin, gerek toplumsal iktidar ilişkilerinde ve kamusal 
yönelti belirleme sürecinde yer alan diğer aktörlerin, meslekler karşısında el
de etmiş olduğu üstünlüğün bir sonucudur. Bu üstünlüğün gerisinde yeni sağ 
ve yeni yürütüm anlayışının yattığını söyleyebiliriz.

İşletmecilik ideolojisi gibi 1980’lcrden sonra öne çıkan yeni sağ ve yeni 
yürütüm anlayışı da profesyonalizm ideolojisinde önemli değişimlere yol aç
mıştır. Bu dönemde, bu anlayışları benimseyen siyasal partilerin birçok ülke
de iktidara gelmesi ile kamu yönetiminin ve mesleklerin örgütlenmesine ve 
işleyişine yönelik yöneltilerde birçok geleneksel uygulama terk edilmiş, bu da 
profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinde önemli değişiklikler yarat
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mıştır. Bu anlayışların profesyonalizm ideolojisine yönelik ilk tepkileri tekel
ci yapı, reklam yasağı, hizmetin karşılığının doğrudan birliklerce belirlenme
si gibi rekabeti engelleyen düzenlemelere karşı gelişmiş, 'tekelleşme karşıtı' 
ve 'katılımcı yönetim' tezleri ile mesleklerin konumu sorgulanmış ve sarsıl
mıştır. Profesyonalizm ideolojisinin daha önce tartışma konusu bile yapılama
yan bazı ilke ve değerlerinin ve rekabeti önleyen tekelci özelliklerinin yerini 
bu yeni anlayışların ilke ve değerleri almaya başlamıştır. Böylece meslekler, 
kamu yararı, toplum yararı, hizmet ideali, reklam yasağı vb. profesyonalizm 
ilkeleri yerine kâr-maliyet-fayda çözümlemelerinin ve meslek üyeleri arasın
da rekabetin temel olduğu bir anlayışla, kendilerini kâr, maliyet, müşteri gibi 
ekonomik yönelimli kavramlarla yeniden tanımlamak durumunda kalmışlar
dır.

Üretim ve yönetim süreçlerinde yaşanan değişimlerden toplumdaki diğer 
yapılar gibi meslekler de etkilenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda meslek
lerin geleneksel rollerini ve örgütlenme biçimlerini koruyup koruyamayacak
ları tartışma konusu olmuştur. Örneğin, uluslararası ve çok uluslu örgütlerin 
oluşması, profesyonellerin bu örgütlerde görev almaya başlaması, yerel mes
leki kültürün ilke ve değerlerinin anlamını yitirmesine ve küresel düzeyde en 
geçerli ilke ve değerler bütünü olarak ‘işletmecilik’in profesyoneller açısın
dan belirleyici ideoloji hale gelmesine yol açmıştır. İşletmecilik anlayışının 
ilk yansımaları olarak, devletin küçültülmesi, kamu harcamalarının kısılması 
profesyonellerin aıaştırma-geliştirrne etkinliklerini sınırlamış; sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik gibi kamusal hizmet alanlarında harcamaların kısılması pro
fesyonelleri doğrudan halk ile karşı karşıya getirmiş; devlette güvenceli işlen
dirme olanağı bulamayan profesyoneller, çok daha güvencesiz rekabetçi bir 
ortamda kâr amaçlı örgütlerde çalışmak durumunda kalmıştır. Üretim ve yö
netim sürecinde yaşanan gelişmeler de mesleklerin konumunu etkilemiştir. 
Gerek işletmeciliğin, yeni sağın ve yeni yürütüm anlayışının, gerek post-for- 
dist üretim ve yönetim anlayışının egemen olması ile geleneksel profesyona- 
lizmin yerini ‘yeni profesyonalizın’in alıp almadığı ya da ‘profesyonalizm 
sonrası’ döneme geçilip geçilmediği tartışılmaktadır

Bu yeni anlayışların meslekler üzerindeki önemli etkilerinden biri de, 
mesleklerin sahip oldukları gücün gerisinde yatan, meslektaşlar arasındaki 
‘geleneksel ilişki’yi değiştirmiş olmasıdır. Uğraşların başlıca özelliklerinden 
biri olan usta-çırak ilişkisinin geleneksel mesleklerde daha çok görüldüğünü 
söyleyebiliriz. Geleneksel meslekler içinde yer alan akademisyenlik mesleği 
bu ilişkinin görüldüğü en tipik mesleklerden biridir. Fakat, bu yeni anlayışla
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rın giderek bu meslek alanında da yerleşmesi, bu mesleğin geleneksel özellik
lerini yitirmesine neden olmuştur. Örneğin, üniversitelerde kürsü sisteminin 
kalkması, asistanlık kurumu yerine büyük ölçüde doktora bursu niteliğindeki 
araştırma görevliliği statüsünün oluşturulması gibi yöneltiler ile bu mesleğin 
profesyonelleşme sürecinin beslendiği en temel kaynak kurutulmuş, öğretim 
üyesi ile asistan arasındaki usta-çırak ilişkisi, öğretim üyesi-araştırma görev
lisi İkilisinde ast-üst ilişkisine; üniversite ile öğretim üyesi arasındaki ilişki iş- 
veren-işçi ilişkisine; üniversite ile öğrenci arasındaki ilişki de hizmet sunan- 
hizmetten yararlanan’dan işletme-müşteri ilişkisine dönüşmüştür. Böylece bu 
meslek alanında yüzyıllardır yerleşmiş olan mesleki ilkelerin egemen olduğu 
ilişkilerin yerini ‘yeniden tanımlanmış’ mesleki ilkeler almıştır. Bu değişim 
bir başka değişimin de göstergesidir: “Birlikte yönetim modeli”nin en gele
neksel biçimi olarak üniversite örgütlenmesinden; işinde uzman, müşteri tat
minine öncelik veren ve kâr eden bir işletme olarak “profesyonel bürokratik 
üniversite”ye geçiş...

İşletmecilik, yeni sağ ve yeni yürütüm anlayışları bir taraftan bir güç ya
pısı olarak meslekleri geri plana iterken diğer taraftan profesyonelleri, örgüt
sel seçkinler olarak bu anlayışlara dayanan yöneltileri uygulamaya koyacak 
kişiler olarak görmüşlerdir. Bu nedenle kamusal ya da özel örgütlerde yer alan 
profesyonellerin çeşitli biçimlerde ödüllendirilmesi yoluyla bu yöneltilerin 
savunucuları haline gelmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gecikme
miştir. Bir güç yapısı olarak mesleklerin iktidarlarını önlemeye yönelik dü
zenlemeler yapan yeni yöneltileri hayata geçirecek kişiler olarak örgütsel seç
kinlerin, kamu kurumlarında çok iyi olanaklarla işlendirildiği görülmektedir.

Özellikle 1980’lerdeıı sonra profesyonalizme egemen olan geleneksel 
değerlerin yerini işletmecilik değerlerinin alması ile bir yozlaşmanın yaşandı
ğını görmekteyiz. İşletmecilik ideolojisinin egemen olduğu kamusal ya da 
özel örgütlerde çalışan akademisyenlerin, hukukçuların, hekimlerin, mühen
dislerin ya da mali müşavirlerin giderek daha büyük oranda mesleki ilkeleri 
göz ardı eden ve toplumda büyük tepki toplayan uygulamalara imza atması bu 
yozlaşmanın göstergeleri olduğu söylenebilir. Yeni sağ ve yeni yürütüm anla
yışına dayanan yöneltilerin mesleklerin örgütlenme ve işleyişinde egemen ha
le gelmesi ve bunun yaratmış olduğu sonuçlar, bazı meslekler ya da bir mes
lek içindeki daha alt kümeler tarafından değer yıpranması biçiminde algılan
mış ve ahlaki bir sorun olarak değerlendirilmiş olmasına rağmen bu tepki çok 
sınırlı düzeyde kalmış, birçok meslek ve meslek üyesi tarafından hemen be
nimsenmiştir.
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Kamu yönetiminin profesyonelleşmesi beraberinde siyaset biliminin tar
tışmalı konularından birini de gündeme getirmiştir. Bu, ‘temsili demokrasi’ 
ile ‘uzman yönetim’ arasındaki çelişkidir. Kamusal yöneltileri seçilmişlerin 
mi, yoksa alanlarında uzman olan atanmış kamu yöneticilerinin mi belirleye
ceği sorusu bu çelişkiyi ortaya koyan noktalardan biridir. Örgüt düzeyinde ya
şanan profesyonel yetke-örgütsel yetke çatışmasının bir benzeri devlet örgüt
lenmesi içinde de yaşanmakta ve bu çatışma, yönetsel sıradüzen içinde nere
ye kadar profesyonel özerklikten söz edilebileceği sorusunu da gündeme ge
tirmektedir.

Yeni sağ anlayışı benimsemiş siyasal iktidarlar, uzman, küçük ve profes
yonel bir bürokrasinin varlığını savunmuş, buna yönelik yöneltiler belirlemiş 
ve uygulamaya koymuştur. Kamu yönetiminde geleneksel bakanlık örgütlen
mesinin yerine, bağımsız düzenleyici kurulların ya da diğer özerk, yarı-özerk 
kurum ya da kuruluşların getirilme çabası bir ölçüde bu anlayışın bir sonucu
dur. Yeni kamu işletmeciliği (new public management) ve yeni yürütüm an
layışı, modern bürokratik örgütlerin verimsiz, hantal, katılımı önleyen, ‘tekçi’ 
yapısını eleştirmiş, ‘bürokratikleşme’ye karşı profesyonelleşme tezini savun
muştur. Bu anlayışlara göre alanında uzman, alt kimliklerin temsil olanağı 
bulduğu, katılımcı, siyasal kararları alan hükümetin yönetim aygıtı olarak kü
çük bir bürokrasi ancak profesyonelleşme ile sağlanabilecektir. Oysa gerek 
yeni sağın, gerek yeni yürütüm anlayışının mesleklere yönelik olarak getirmiş 
olduğu en temel eleştiri, onların ‘pazar karşıtı’ ve ‘tekelleşmeci’ özelliklere 
sahip olmasıydı. Fakat, bu anlayışlar tarafından önerilen profesyonelleşme
nin, geleneksel profesyonelleşme olmadığını, ideolojisi ve ilkeleri bu anlayış
lara göre yeniden tanımlanmış bir model olduğunu belirtmeliyiz. Savunulan 
kamu yönetiminin profesyonelleşmesi modelinde, geleneksel modelde oldu
ğu gibi mesleklerin daha etkili bir biçimde kamusal yöneltilerin belirlenme
sinde rol almasına ya da mesleklerin geliştirilmesine yönelik bir kaygı yoktur. 
Hatta bununla ilgili aksine uygulamalar da bulunmaktadır. Örneğin Thatcher 
ile birlikte İngiltere’de, geleneksel meslek olan hekimliğin özyönetim olanak
ları elinden alınmış, Ulusal Sağlık Örgütü gibi profesyonel bir örgütün yöne
timi ‘siyasal’ bir tercihle bütünüyle Thatcher’ın atadığı yöneticilere verilmiş
tir. Ülkemizde de bunun gibi çok sayıda örnek görmek mümkündür. Profes
yonel hizmet alanları ile ilgili geliştirilen ve uygulamaya koyulan yöneltiler- 
de o hizmet alanındaki meslek birliklerinden bile görüş alınmaması, egemen 
olan profesyonel yönetim anlayışının niteliğini göstermek açısından yeterlidir.
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En köklü uğraş alanlarından biri olan kamu yöneticiliğinin meslek olup 
olmadığı, geçtiğimiz yüzyılın başından beri yönetim bilimi yazınında tartışı
lan bir konudur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletin işlevleri
nin genişlemesi ve karmaşıklaşması konuttan sağlığa, ulaşımdan teknolojiye, 
güvenlikten eğitime birçok kamusal işlevi yürütecek, daha da önemlisi yürü
tülen bu işlevleri eşgüdümleyecek sürekli bir yönetici kümenin varlığı tartışıl
mıştır. Bu dönemde bürokrasinin, devlet yönetimi için önem kazanması, bü
rokratik işlevlerin ayrı bir uzmanlık alanı olmasını ve bürokratlığın diğer bir 
deyişle kamu yöneticiliğinin giderek ayrı bir uğraş halini almasını sağlamış
tır. İnsan ilişkilerinde etkili, eleştirel bir çözümleme gücü, sorunları bütün 
yönleriyle görebilme, görüşlerini etkili bir biçimde kağıda dökebilme ve tar
tışabilme, usavurma ve bütünüyle çalışmasını toplum hizmetine koyabilme 
yeteneğine sahip olan bu kişilerden oluşan bir ‘yönetici sın ıfın  oluşturulma
sı bir zorunluluk olarak doğmuştur. Kimler kamu yöneticisi olabilir? Kamu 
yöneticisi seçiminde nesnel ölçütler nelerdir? Bu soruların cevapları benimse
necek yönetici sınıfın niteliğini belirleyecektir. Bu tartışmalardaki belirleyici 
unsur, özel bir uzmanlık alanı olarak yöneticilik işlevinin, özel bir yöneticilik 
eğitimden geçmiş, yeteneğe ve isteğe sahip kişilerden oluşan ve bir meslek 
özelliği taşıyan bir küme tarafından yerine getirilmesi konusundaki tercihtir. 
Bu tartışmaların bir yönü kamu yönetiminin halihazırda meslek olup olmadı
ğı, diğer yönü de bir meslek olması gerekip gerekmediğidir. Bu tartışmalarda 
bütün tarafların geliştirdiği ve çeşitli kanıtlarla desteklemeye çalıştıkları tez
lerin bir çoğunda haklılık payı vardır.

Kamu yönetiminde bir yönetici sınıfın oluşturulması, diğer bir deyişle 
kamu yöneticiliğinin bir meslek olması birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde 
de sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Tartışmalar, bu sınıfın hem oluşturul
masının gerekli olup olmadığı hem de nasıl oluşturulacağı konusunda yoğun
laşmaktadır. Ülkemizde, kamu yönetiminde belirli sayıda kişiden oluşan ve 
üst düzey yöneticilik işlevlerini yerine getirecek bir yönetici sınıfın oluşturul
ması konusunda yönetim bilimcileri arasında oydaşmanın varlığından söz edi
lebilir. Yönetim bilimciler arasındaki bu oydaşıııaya rağmen siyasal iktidarlar 
bu yönde bir yönelti geliştirme ve bir düzenleme yapma konusunda pek de is
tekli davranmamışlardır. Bunda en önemli gerekçe olarak ayrı bir yönetici sı
nıfın varlığının temsili demokrasi ilkesi ile çelişmesi gösterilmekte ise de, 
gerçekte bu isteksizliğin altında bütünlüğe sahip, yetkin, güçlü bir yönetici sı
nıf yerine, kendi belirleyecekleri kişilerin yönetici olarak atanabileceği, birbi- 
riyle ortak yönleri olmayan, ‘idari maslahatçı’ yönetici tercihi yatmaktadır.
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Yönetici sınıfın oluşturulmasında yaşanan diğer bir sorun, daha önce bazı ül
kelerdeki örneklerde de görüldüğü gibi, yetki ve sorumluluğun yönetici sını
fa nasıl ve hangi ölçülerde aktarılacağı konusunda yaşanmaktadır. Özellikle 
yerleşik, geleneksel bir yapıya sahip Türk kamu bürokrasisinde olduğu gibi, 
kamu yönetiminde kurumların ya da yöneticilerin sahip oldukları yetkileri 
kaybetmemek için göstermiş olduğu direnç, yeni bir statünün ya da kurumun 
oluşturulmasına en önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecinde birçok güçlükle karşı
laşılmaktadır. Günümüzde kamu yöneticiliğinin henüz bir meslek olamama
sının gerisinde yatan nedenleri profesyonel davranış öncülleri açısından şöy
le özetleyebiliriz.

Kamu yönetimi, uzun geçmişine karşın diğer uğraş alanlarındaki kadar 
yeterli düzeyde sistematik bir bilgi birikimine sahip bir alan değildir. Kamu 
yönetiminin, ancak geçtiğimiz yüzyılın başında eğitim kuramlarında yer al
maya başlaması, yöneticilik eğitiminin, hekimlik ya da hukukçuluk mesleği 
eğitimi kadar sistematik, standart ve bütüncül bir meslek bilgisine sahip olma
sını önlemiştir. Bunun temel nedenlerinden biri, kamu yöneticiliğinin, hekim
likte ya da hukukçulukta olduğu gibi insan yaşamının tek bir alanı ile ilgili de
ğil, çok daha geniş bir alan ile ilgili bir hizmet sunuyor olmasıdır. Kamu yö
neticiliği, mesleki bilginin niteliği açısından da diğer meslek alanlarından 
farklıdır. Kamu yöneticiliği bilgisi, sadece dar bir uzmanlık alanı ile ilgili ol
mayıp, ‘devlet’i ilgilendiren idare hukuku, toplumbilim, psikoloji, toplumsal 
psikoloji, çalışma toplumbilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, anayasa 
hukuku, ceza hukuku, yönetim bilimi, işletme yönetimi ve iktisat gibi birçok 
bilim dalını ve disiplini içeren bir özelliğe sahiptir. Disiplinlerarası bir alan ol
ması kamu yönetiminin kendi disiplinini oluşturmasını zorlaştırmıştır.

Kamu yöneticiliği mesleğinin profesyonelleşmesini güçleştiren diğer bir 
etmen ise mesleki eğitim ile ilgilidir. Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de üst düzey kamu yöneticisi olmak için kamu yöneticiliği eğitimi 
alma zorunluluğu yoktur. Kamu yöneticilerinin birçoğunun kamu yönetimi 
alanında eğitim almamış olması ve bunun bir sonucu olarak kamu yöneticili
ği bilgisinin, değerlerinin ve normlarının kamu yönetiminde yerleşik anlayış 
haline gelememesi, kamu yöneticiliği uğraşının profesyonelleşmesinde önem
li bir engeldir. Oysa kamu yöneticiliği de, eğitim, sağlık gibi özel bir uzman
lık alanıdır; bu hizmet alanlarında olduğu gibi özel bir eğitim sistemi oluştu
rulmalıdır. Bu alanda köklü bir geçmişe sahip yönetim bilimi önemli bir kay
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naktır. Bu eğitimin temel işlevi, kişiye, kuramsal bilgi yanında, bir yönetici
nin sahip olması gereken en temel özellik olan ‘yönetme yetkesi’ni kazandır
mak olmalıdır.

Kamu yöneticiliğine yönelik eğitim, hem mesleki bilgi ve becerilerin ak
tarıldığı hem de mesleki toplumsallaşmanın sağlandığı bir aşamadır. Bu açı
dan diğer birçok meslek dalında olduğu gibi yöneticilik eğitiminin üniversite 
düzeyinde başlaması ideal olanıdır. Üniversitelerin kamu yönetimi bölümleri 
ile kurulacak Kamu Yöneticiliği Okulu (KYO) arasında özel bir ‘yetkilendir
me’ ilişkisi kurulmalı, bu bölümler yöneticilik eğitiminin ilk aşaması olma iş
levini görmelidir.

Üniversite eğitimi ile meslekler arasındaki ilişki açısından bakıldığında 
fen bilimlerinin, sosyal bilimlere göre daha belirleyici olduğu söylenebilir. 
Örneğin hekimlik ya da mühendislik gibi meslekler üniversite eğitimi düze
yinde uzmanlaşmışlardır. Oysa hukuk dışında sosyal bilimlerde bu uzmanlaş
ma çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu sorun kamu yöneticiliği mesleği açısın
dan da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugünkü üniversite gi
riş sınavı sisteminde adaylar genellikle sosyal bilimlerde çok geniş bir yelpa
zeden tercih yapmaktadır. Kamu yöneticiliği mesleği açısından yöneticilik ile 
eğitim alanı arasında doğrudan bir ilişki kurulmaması nedeniyle, hekimlik, 
mühendislik ya da hukukçuluk mesleklerinde olduğu gibi doğrudan bir tercih
ten söz etmek olanaklı değildir. Oysa bu meslek açısından, kamu yöneticisi 
olmak isteyen kişinin, hekim olmak isteyen bir kişinin tıp tercihi yapması gi
bi daha üniversiteye girişte kamu yöneticisi olma kararını almış olması önem
lidir. Diğer bir deyişle kişi, eğitimine ‘yönetici olacağım’ diye başlamalı, bü
tün öğrenimi bunun üzerine olmalı, kişi için kamu yönetimi ve kamu yöneti
ciliği özel ilgi alanı haline gelmelidir. Kamu yöneticiliği eğitiminde, bu mes
leğin gerektirdiği değerler, normlar ve etik kodlar içselleştirilmeli, diğer bir 
deyişle, mesleki toplumsallaşma henüz üniversite eğitimi sırasında başlama
lıdır. Üniversite eğitimi sonrasında başarılı olan kişiler KYO’ndaki özel yö
neticilik eğitimine devam edebilmelidir.

Kamu yöneticiliği, sadece kamu yönetimi mezunlarına açık olan bir sta
tü olmamalıdır. Üniversite eğitimini tamamlamış, farklı mesleklerden kişiler 
de Kamu Yöneticiliği Okulunun sınavını kazanma ve buradaki eğitimi başarı 
ile tamamlamaları koşuluyla kamu yöneticiliğine girebilmelidir. KYO’ndaki 
eğitim, en az dört yıl süreli ve kapsamlı bir nitelikte olmalıdır. Fakat bu eği
tim sadece mesleğe girişte değil, bütün meslek yaşamı süresinde devam etme
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lidir. Bu okula kabul edilen kişiler, bir meslek adayı olarak o meslek üyeleri
nin sahip olduğu ekonomik ve toplumsal haklara sahip olabilmelidir. 
KYO’nda adaylara, yöneticilik için gerekli kuramsal bilgiler yanında en az bu 
bilgiler kadar önemli olan ve mesleki toplumsallaşmanın temelini oluşturan 
yönetim gelenekleri, değer yargıları, normları ve davranış biçimleri aktarılır 
ve adayların bunları içselleştirmeleri için gerekli ortam sağlanır. Bu eğitim sı
rasında adayların ‘kamu’yu, ‘kamu yaran’m, ‘kamusal kaynaklar’ı, ‘kamusal 
idealler’i öğrenmeleri beklenir. KYO’na girişte ENA’da uygulanan sistem be- 
nimsenebilir. Kişiler, bu okula başvurduklarında, başarısız olduklannda geri 
dönme hakkı saklı olmak kaydıyla, çalıştıkları kurum ile ilişkilerini kesmeli, 
Kamu Yöneticiliği Okulundan mezun olduktan sonra, başarısına göre önce
den belirlenmiş kuramlara yönetici olarak atanmalıdır.

Kamu yönetiminde herhangi bir uzmanlık alanında, üst düzey yöneticili
ğin o uzmanlık alanından kişiler tarafından yerine getirilmesi gibi bir zorun
luluk aranmamalıdır. Bazı özel görevlerde uzman yöneticilerin tercih edilme
si kaçınılmazdır. Kamu yönetiminde, bütünüyle genel yöneticilerin var olma
sı beklenemez. Özellikle daire başkanı düzeyine kadar bütün alt ve orta kade
me yöneticilik işlevleri uzman yöneticilerce yerine getirilebilir. Fakat, küçük 
istisnalar dışında üst düzey yöneticilikler genel yöneticilere bırakılmalıdır. 
Çünkü bu kademeler genel yöneltileri saptama işlevini yerine getirecektir. Bu 
işlevi yerine getirirken genel yöneticiler, sadece kendi kuramlarını değil, bü
tün bir kamu yönetimini göz önünde bulundurmalıdır. Bir hizmet alanının ana 
hizmet yöneltilerini belirlemede, sadece yöneticilik eğitimi alan kişiler karar 
almalıdır. Örneğin sağlık alanında alt ve orta düzey yöneticilik kademelerin
de hekimlerin ya da sağlık alanında ‘uzmanlaşmış yönetici’lerin yer alması 
beklenir; fakat aynı biçimde bir yönetici sınıf üyesi genel yöneticinin sağlık 
bakanlığında müsteşar olabilmesi de beklenmelidir.

Kamu yönetiminde yönetici olmak için ‘istisnai memurluk’lar ve özel 
görevler dışında sadece üniversite mezunu olmak yeterlidir. Bugünkü haliyle, 
neredeyse birbiriyle üniversite mezunu olma dışında hiçbir ortak noktaları bu
lunmayan uzmanlar ve profesyoneller topluluğu olarak kamu yöneticiliğinin 
profesyonelleşmesi oldukça güçtür. Örneğin mesleki toplumsallaşma, mesle
ki eğitim aşamasında başlayan ve bütün meslek hayatı boyunca devam eden 
bir süreç iken, kamu yöneticileri, kendilerini tanımlayacak ortak bir kimliğe, 
meslek hayatına atıldıktan sonra birlikte hareket etmelerini sağlayacak Türki
ye çapında örgütlenmiş bir kamu yöneticileri meslek birliğine ya da iş dışın
daki yaşamlarında onları bir araya getirecek lokal vb. gibi yerlere de sahip de
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ğildirler. Kaınu yönetiminde her bir uzmanlık alanının ayrı ayrı birliklere ve 
lokal vb. sosyal mekanlara sahip olması buna karşılık kamu yöneticilerinin bu 
tür örgütlere sahip olmaması mesleki toplumsallaşmayı güçleştiren bir neden
dir. Mesleki toplumsallaşmayı sağlayacak diğer bir araç meslek birliğinin, di
ğer bir deyişle Kamu Yöneticileri Meslek Birliği’nin kurulmasının zorunlulu
ğudur. Bu birlik, bir taraftan meslektaşlar arasında dayanışmayı diğer taraftan 
da meslek içinde bir özdenetimi ve mesleğin özyönetimini sağlayacaktır.

Kamu yöneticiliği meslek olarak ‘yasal tanınma’sını gerçekleştireme
miştir. Kamu yöneticililiği uğraşının profesyonelleşme sürecinde belki de en 
önemli aşama mesleğin statüsü ve meslek üyelerinin konumu ile ilgili bu be
lirsizliği gidermektir. Kamu yöneticileri, devlet adamı, kamu görevlisi, me
mur, bürokrat gibi farklı biçimlerde adlandırılmaktadır. Her biri bir statünün 
ifadesi olan bu adlandırmaların ortak özelliği kamu yönetiminde yer alan, di
ğer bir deyişle kamu adına, devlet adına çalışan kişileri tanımlıyor olmasıdır. 
Bu statülerin her biri kamu yöneticisi tanımı içinde yer almaktadır. Fakat, ‘ka
muda çalışan yönetici’yi ifade eden bu statüler, konumu ve işlevleri itibariy
le herkeste farklı çağrışımlar yapmaktadır. Bu genel adlandırmaların dışında, 
doğrudan yöneticilik statüsünü ifade eden, kamu yöneticisi dışında ayrı bir 
kavram yoktur. Oysa hekim ya da mühendis denildiğinde büyük ölçüde her
kes aynı özelliklere dayanan bir tanımlama yapabilmektedir. Aynı biçimde bu 
meslek üyeleri de kendilerini, meslektaşları ile aynı doğrultuda hisseden, dü
şünen, davranan kişiler olarak görmektedir.

Kamu yöneticiliği uğraşının meslek olması, 1980’lerden sonra kamu yö
netiminin ve kamu yöneticilerinin uğramış olduğu güven kaybının giderilme
si açısından da önemlidir. Güvensizliğin oluşması, büyük ölçüde kötü yöne
tim uygulamaları ve yönetimde yaşanan yozlaşmanın bir sonucudur. Her iki 
nedenin de gerisinde kamu yönetiminde hukuka dayanmayan uygulamaların 
yaygınlaşması yatmaktadır. Yaşanan güven bunalımının giderilmesine yöne
lik olarak işletmecilik, yeni sağ ve yeni yürütüm anlayışları kamu yönetimin
de verimlilik ve etkililik, saydamlık, sorumluluk, denetlenebilirlik, yurttaş is
temlerine en hızlı ve en iyi biçimde cevap verebilme, maliyetlerin kontrolü gi
bi ilkelerin egemen olmasını savunmaktadır. Bu anlayışların taraftar bulması
nı, devlete ve kamu yönetimine çok daha kolay yerleşmesini sağlayan bu il
keler, gerçekte, herkesin üzerinde oydaşına sağladığı ve uzun bir geçmişe sa
hip 'iyi yönetim'in (good government) ilkeleridir. Kamu yönetiminde ‘iyi yö
netim’ sadece yasal düzenlemelerin varlığı ile sağlanamaz; bu yasaların ku
rumsallaşması ve içselleştirilmesi gereklidir. Bu da doğrudan yönetim gelene
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ği ve anlayışı ile ilişkilidir. Kamusal değerleri, meslek ilkeleri olarak benim
semiş ve onları her türlü yönetsel etkinlikte egemen kılacak kamu yöneticile
rinin varlığı bu açıdan da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamu yönetiminin ve yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecinde yöne
tim bilgisinin ve tekniğinin hangi tarihsel koşullarda aktarıldığı önem kazan
maktadır. Yönetim hukukunun ve kuramlarının büyük ölçüde Fransa’dan 
alınması, hukukçuların ve kamu yöneticilerinin uzun bir dönem Fransa etki
sinde; Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde, Amerikan uzmanların hazırladığı ra
porların etkisiyle yapılan kamu yönetimi düzeltim çalışmalarının sonucu ola
rak eğitim için ABD’ye gönderilen akademisyen ya da kamu yöneticilerinin 
ABD etkisinde; ağır endüstri hamlelerinin yapıldığı dönemde özellikle mü- 
hendis-yöneticilerin Almanya etkisinde; ve yine 80’lerden sonra küreselleş
me süreci ve yeni liberalizm tercihi ile değişen Türk ekonomi bürokrasisi uy
gulamalarının ABD etkisinde kalmasını örnek gösterebiliriz. Görüldüğü gibi 
kamu yönetimimiz belirli dönemlerde farklı yönetsel kültürlerin etkisinde kal
mış, bu yönetsel kültürler kamu yönetiminde farklı “kamu yöneticisi” tipleri
nin oluşmasına neden olmuştur. 1920-1950 döneminde geleneksel bürokratik 
seçkinler, 1950-1980 teknisyen-teknokrat seçkinler, 1980’lerden sonrada 
ekonomi bürokrasi seçkinleri buna örnek gösterilebilir.

1940’lardan sonra ABD’li uzmanların hazırladığı raporların yerini bu
gün IMF ve Dünya Bankası uzmanlarının hazırlamış olduğu raporların aldığı
nı, bu raporlar doğrultusunda kamu yönetiminde düzeltim çalışmaları yapıldı
ğını, kimi kuramların kaldırılıp yerine yenilerinin kurulduğunu, personel sis
temine yönelik düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz. Oysa, yönetici sınıf 
oluşturma tartışmalarının yaşandığı günümüzde, kamu yönetiminin ve kamu 
yöneticiliğinin profesyonelleşmesinde yaşanan sorunlara çözüm üretmede 
Türk bürokrasinin ve kamu yönetimi disiplininin yeterli düzeyde bilgi biriki
mi vardır.

Kamu yöneticiliği mesleği sadece üst düzey yöneticilerden oluşan bir 
meslek olarak düşünülmemelidir. Örneğin hekimlik mesleğinde hekimlik ile 
birlikte sağlık alanındaki birçok yardımcı hizmet alanı ve hemşirelik gibi ya- 
rı-meslek alanları ile birlikte düşünülmektedir. Aynı biçimde kamu yönetici
liği mesleği de kamu yönetiminde yer alan diğer kamu görevlileri ile birlikte 
düşünülmelidir. Bu görevlilerin bir kısmı yönetici sınıfın besleneceği önemli 
kaynakları oluşturmaktadır. Özellikle bu kaynaklar arasında kamu yönetimin
deki ‘uzmanlık’lar yer almakta, maliye ve hazine teftiş kurulları Türk kamu
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yönetimine yönctici yetiştiren birer okul olma özelliğini göstermektedir. Ka
mu yönetiminde ‘uzmanlık’ giderek genişleyen, alanlardan değil, kurumlar- 
dan yola çıkarak tanımlanan, bu nedenle de tanımı yapılması güçleşen bir sta
tü haline gelmiştir. Uzmanlıkların giderek nitelik olarak gerilemesi, en önem
li kaynaklarından biri olması nedeniyle kamu yöneticiliği mesleği açısından 
olumsuz gelişmedir.

Kamu yöneticiliğinin profesyonelleşme sürecinde siyasal iktidarın 
önemli ölçüde belirleyiciliği vardır. Bu belirleyicilik profesyonelleşme süre
cinin, diğer meslek alanlarına göre daha güç ve yavaş yaşanmasına da yol aç
maktadır. Doğrudan ‘devlet’ın içinde olması ve devlet adına karar alıyor ol
maları nedeniyle kamu yöneticileri, her dönemde hükümetlerin etkili deneti
mi altında olmuşlar, kendilerine verilen yetkiler dahilinde hareket edebilmiş
ler, birlikte hareket etmelerini sağlayacak ortak bir meslek bilinci oluşturma
ya gidememişler, yerel ya da ulusal düzeyde bir örgütlenme oluşturamamış
lardır. Mesleki örgütlenmenin olmayışı kamu yöneticilerinin profesyonelleş
mesini büyük ölçüde engellemiştir. Kamu yöneticileri bürokrasinin devletle 
özdeşleştiği dönemler gibi küçük istisnalar dışında örgütlü, ortak bir bilince 
sahip bir meslek olamamışlardır.

Kamu yöneticiliği, sadece teknik bir uzmanlık işlevini yerine getiren, ka
rarları uygulayan bir statü değildir. Kamu yöneticilerini birer teknokrat konu
muna indirgemek ya da siyasal iktidarın bir uygulayıcı kolu olduğunu düşün
mek doğru değildir. Profesyonel kamu yöneticileri, sadece uygulayıcı değil, 
kamusal yöneltilerin belirlenmesi sürecinde bir karar verme aktörü olmalıdır. 
Kamu yöneticileri ‘kamusal kaynakları’ kullanmaktadır. Bu nedenle, bireysel 
çıkarları ya da bir kümenin çıkarlarını değil, ‘kamu yararı’m gözetmekle yü
kümlüdür. Kamu yöneticileri, sadece uzmanlaşmış yönetsel bilgi sahibi bir 
örgüt yöneticisi değil, kamusal kaynakları etkili ve verimli biçimde kamu ya
rarına yönelik olarak kullanmayı; devlet örgütlenmesini ve devlet içindeki 
ilişkiler bütününü, diğer bir deyişle ‘hükümet etme süreci’ni (governance) bi
len bir kişi olarak alacağı kararların ne gibi sonuçlar yaratacağını bilecek yet
kinlikte, çok yönlü özelliklere sahip bir ‘lider’ olmalıdır. Bu özelliği, bu mes
leğin en temel belirleyici öğesidir.

Kamu yöneticiliğinin uğraşının konumunu toplumdaki statüsü ile birlik
te ele almak gerekir. Kamu yöneticiliğinin toplumsal statüsü dönem dönem 
farklılaşmıştır. Bu statüyü belirleyen en önemli etmen, kamu bürokrasinin ko
numudur. Örneğin kamu yöneticiliği ülkemizde 1930’lardan sonra uzun bir
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süre diğer toplumsal kimliklere göre saygınlığı yüksek bir uğraş olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Bunun nedeni devletin güçlü konumu ve köklü bürokratik 
gelenektir. Türk yönetim kültüründe geleneksel olarak devlete bağlılık bera
berinde örgütsel bağlılığı da getirmiştir. Kamu yönetiminde görev alan en dü
şük kademedeki memurdan üst düzey yöneticilere kadar bireyler kendilerini 
devlet ile özdeş görebilmektedir. Bu, bürokratların modernleşme sürecinde 
edinmiş oldukları rol ile de örtüşmektedir. Kamu yöneticiliği uğraşının top
lumsal statüsü, 1950’Ierden sonra gerilemeye başlamış, bu gerileme özellikle 
1980’lerden sonra büyük bir ivme kazanmıştır. 1950’lcrden sonra siyasal ik
tidarı elinde bulunduran partilerin uygulamaya koyduğu liberal yöneltiler, bü
rokrasinin sahip olduğu gücü ve “statü elit” konumunu zayıflatmış, bu dö
nemde bir taraftan büyük güç kaybına uğrayan bürokrasi diğer taraftan da ni
telik değiştirerek daha çok teknokratların egemen olduğu “işlevsel elit” hali
ne dönüşmüştür. Kamu yöneticiliği uğraşının toplumsal statüsünde diğer bir 
gerileme 1980’lerden sonra yaşanmıştır. Bu dönemde işletmecilik, yeni sağ 
ve yeni yürütüm anlayışlarını benimseyen siyasal iktidarların kamu yönetimi
nin ve kamu yöneticiliğinin konumuna yönelik uygulamaya koyduğu yönelti
ler, 1950’lerdeıı sonra başlayan gerilemeyi daha da artırmış, bu dönemde ha
zırlanan düzeltim çalışmalarında kamu yönetiminde yerleşmiş olan örgütlen
me ve işleyiş ilkelerinin yerini, sözünü ettiğimiz yeni anlayışların ilkeleri al
maya başlamıştır.

Son yüzyıl içindeki gelişmelerle kamu yönetimi kendi değer, norm ve 
standartlarını belirleme ve eğitim kuramlarını oluşturma yönünde, diğer bir 
deyişle profesyonelleşme sürecinde, büyük bir aşama kaydetmiştir. Bu neden
le günümüz koşullarında kamu yöneticiliğini meslek olma yolunda önemli 
aşamalar kaydetmiş ancak henüz profesyonelleşme sürecinin başlarında olan 
bir uğraş olarak kabul etmek doğru olacaktır.

Bugün gelinen noktada bürokrasi - siyaset ilişkisi, kamu yönetimi disip
linin içinde bulunduğu kimlik bunalımı ve halen bu disipline egemen olan pa
radigmalar, hükümetlerin kamu yönetimine ve kamu yöneticilerine bakışı, ka
mu yöneticisi yetiştiren eğitim kurumlanılın durumu, bu eğitim kuramların
dan mezun olan ve mezun oldukları eğitim kurumu dışında hiçbir ortak nok
taları, mesleki bilinçleri olmayan uzmanlar topluluğunun varlığı gibi konular 
düşünüldüğünde kamu yöneticiliği mesleği için gelecek çok da parlak görün
memektedir.
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