
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI: 547 

HERBERT A. SIMON 
DONALD W. SMITHBURG 
VICTOR A. THOMPSON 

KAMU 
YÖNETİMİ 

Çeviren: 
Prof. Dr. CEMAL MIHÇIOĞLU 





ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI: 547 

HERBERT A. SIMON 
DONALD W. SMITHBURG 
VICTOR A. THOMPSON 

KAMU 
YÖNETİMİ 

Çeviren: 
Prof. Dr. CEMAL MÎHÇIOĞLU 

£ 



© Copyright: Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1985 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulunun 15.11.1984 
tarih ve 84-34 sayı, 

I 
Ankara Üniversitesi Yayın Komisyonunun 19.11.1984 tarih ve 8 42 sayılı kararlan 
ile 3000 adet basılmıştır. 

A. U. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ VE BASIN - YAYIN YÜKSEKOKULU BASIMEVİ, ANKARA -'1985 



İÇİNDEKİLER 
Sayfa 

YENÎ BASKIYA ÖNSÖZ VII 
SUNUŞ IX 
ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ . XI 
ÖNSÖZ .'. ... XV 

1. KAMU YÖNETİMİ NEDİR? 1 
Yönetimin Niteliği 1 
Kamu Yönetimi 4 
Yönetimin Gelişimi ... , 8 
Yönetimin İncelenmesi 12 
Kamu Yönetimi Kuramının Amaçlan ... 15 

2. KAMU KURULUŞLARI NASIL DOĞAR? 21 
Sorunlar Örgütleri Nasıl Doğurur? 22 
Bir Örgüt Nasıl Doğar? ... 26 
Doğuştan Sonraki Dönem 31 
Biçim ile Yapıyı Etkileyen Nedenler 35 
Örgüt Biçiminin Yasal Kısıtlılıkları 40 
Sonuç 44 

3 . KİŞİ DAVRANIŞI İLE ÖRGÜT 45 
Örgüt içindeki Davranışların Özellikleri 46 
Davranış Öncüllerini Etkileyen Etmenler 54 
Örgüt Dışından Gelen Etkiler ... 56 
Örgütün Biçimsel Yönüyle Doğal Yönünün Etkisi 64 
özet: Birey ile Örgüt 73 

4 . ÖRGÜTÜN YAPI TAŞLARI: KÜMELERİN OLUŞUMU 74 
Örgüt Birimleri 74 
Toplumsal Kümelerin Oluşumu 76 
Önderin Etkisi 82' 
Özet 88 

5. ÖRGÜTÜN YAPI TAŞLARI: KÜME DEĞERLERİ 89 
Örneksel Küme Değerleri 90 
Değerler Nasıl Korunur? 96 
Örgüt Bütünlüğünü Koruma Çabaları 97 

3. İŞİN BÖLÜNMESİ: BİREYLERE GÖREVLER VERME 104 
Çatmal Yapının Nedenleri ... 104 
İşbölümünün Anlamı 106 
Uzmanlaşma Verim ile Amaçlan Neden Etkiler? ... i 109 

III 



Sayfa 

işbölümü Tasarları 115 
Özet ... 118 

7. İŞÎN BÖLÜNMESİ: ÖRGÜT BİRİMLERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ 119 
Geleneksel Yapı Kuramı i 119 
Bölümlere Ayırma Süreci 121 
Bölümler Arasındaki işbölümünün Sonuçları 122 
Denetim ile Sorumluluk 123 
Uzmanlaşma - Tutumluluk Sağlama 125 
Anlaşmazlıkların Alt Düzeylerde Çözülmesi 130 
Yönelti Belirlemenin Denetimi -. 131 
izlence Vurgusu 133 
Görev Dağıtımındaki Başka Nedenler 136 
örgüt Yapısının Tasarlanması 137 
Sonuç 141 

8. TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI: YETKE 143 
"Yetke"nin Anlamı 143 
Yetke ile işbölümü * 147 
Kişiler Neden Boyun Eğer? r 149 

9. TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI: YETKE İLE SAYGINLIK 159 

örgütlerde Saygınhk 159 
Komuta Düzeninin Yararları 166 
Yetke İlişkilerinin Yapısı 167 
Sonuç 170 

10. TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI: BlLDÎRlŞME SÜRECİ 171 

Örgütlerde Bildirişmenin Yeri 171 
Bildirişme Düzeninin Öğeleri ... . ... 174 
Bildirişmeyi Engelleyen Etmenler 179 
Sonuç 190 

11. TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI: BİLDİRİŞMENİN ÖRGÜTLEN-
MESİ 192 
Bilgi Dağıtımının Sağlanması 192 
Gözden Geçirme ile Onay Yöntemi 195 
Örgüt "Belleği" ... > 200 
Bilgi Toplama Birimleri ... 201 
Sonuç 203 

12. BÜYÜK ÇAPTA ÖRGÜTLER: ÖZEKSELLEŞME EĞİLİMİ 204 
Karma Vargılar Olarak Örgüt Vargıları 204 
Özekselleşme Eğilimi 213 

13. BÜYÜK ÇAPTA ÖRGÜTLER: ÖZEKSELLEŞMENİN SONUÇLARI 220 
"Eylemci," "Yardımcı," "Kurmay" Birimler 220 
"Yardımcı" Görev - "Kurmay" Görev Kavramlarını Çevreleyen Söylenceler 223 
Koşut Birimlerin Kurulması 229 
S o n u ç . . . 232 

IV 



Sayfa 

14. BÜYÜK ÇAPTA ÖRGÜTLER: KÜMELERARASI İLİŞKİLER 233 

Anlaşmazlık, İşbirliği 233 
Koşut Birimlerin İlişkileri 236 
Ortak Birimlerce Uygulanan Denetimin özel Yönleri 238 
Özekle Taşra Birimleri Arasındaki İlişkiler 240 
Sonuç 244 

15 . TAKIMIN SEÇİLMESİ: KAMU GÖREVİ, GÖREVLİ ALMA 246 
Görevli Alma Sorunları 247 
Yeterlik İlkesi 248 
Kayırıcılığın Yok Edilmesi 256 
Sonuç . 261 

16. TAKIMIN SEÇİLMESİ: KAMU YÖNETİMİNDE YAŞAMUĞRAŞLARI ... 263 
Yaşamuğraşı İlkesinin Dayandığı Ana Düşünce 263 
Yaşamuğraşı Düzeninde Görevlilerin İşe Alınması 264 
Yaşamuğraşı Yapısı içinde Uzmanlaşma 268 
Yükselme Olanakları 272 
Genel Yönetimde Yaşamuğraşı Düzeni 276 
Sonuç 277 

17. TAKIMIN SEÇİLMESİ: GÖREVLİ SÜREÇLERİ 279 

Görev Bölütlemesi 279 
Aylıklar 284 
Başarı Değerlendirmeleri 288 
Eğitim 289 

18. VARLIĞI SÜRDÜRME SAVAŞI: ÖRGÜTSEL DENGE 301 
Örgütsel Denge 301 
Gerekli Dış Yandaşlık Türleri 302 
Dış Yandaşlığın Nedenleri 305 
Uyumun Tinbilimi 307 
Yönetici, Örgütsel Uyum 311 
Varlığı Sürdürme Koşulları 315 
Sonuç 316 

19. VARLIĞI SÜRDÜRME SAVAŞI: YAŞAMA YÖNLEMLERİ ..." ... 317 
Yasama örgeninin Yandaşlığını Arama 317 
Üstlerle Başkalarının Saygınlığından Yararlanma 323 
Yöneticilerin Uzlaşması ile Varlığı Sürdürme 324 
Önemli Kümelerin Yandaşlığını Arama 325 
Kamunun Yandaşlığını Arama 328 
Sonuç ... 332 

20. TASARLAMANIN GENGÜDÜMÜ 334 
Tasarlama Sürecinin Niteliği 335 
Tasarların Gelecekteki Davranışlarla ilgisi 336 
Tasarlamanın Amaçlan ile Ölçütleri 338 
Tasarlama Amaçlarının Gerçekleştirilmesi 345 

V 



Sayfa 

Tasarlama örgütleri ... ... -. ... ... ... ... ... 349 
Tasarlamanın Sayrılıkları 354 
Sonuç 355 

21. UYGULAMA DÜZENLERİ: DEĞİŞİKLİĞİN GELİMİNİN AZALTILMASI 356 

Tasarların Karşılaştığı Direnmelerin Giderilmesi 357 
Süredurumun Gelimi 358 
Tinsel Gelimlerin Azaltılması 360 
Kişisel Çıkar Geliminin Azaltılması ... 361 
Ussallık Geliminin Azaltılması . 362 
Boyun Eğme Geliminin Azaltılması ... -. 363 
Kümelere Danışma 364 
Sonuç 369 

22. UYGULAMA DÜZENLERİ: KURALLARA UYULMASINI SAĞLAMA ... 370 
Var Olan Değerlerin Gücünden Yararlanma ... 370 
Eski Davranışın Çekiciliğini Azaltma 374 
Doğal Çekiler 374 
Biçimsel Çekiler ... 376 
Tasara Ne Ölçüde Uyulduğunun Saptanması 379 
Özendirmenin Aktörel Ortamı 382 
Çeşitli Özendirme Yolları 385 

23. YÖNETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ: VERİMLİLİK ... ... 387 
Verimliliğin Anlamı 387 
Verimlilik, örgüt Dengesi 395 
Verimlilik Ölçümü 399 
Verimlilik, Geçinge 402 
Yönetkil Bir Simge Olarak Verimlilik 404 
Sonuç 405 

24. YÖNETSEL SORUMLULUK: BİÇİMSEL DENETİM YOLLARI 406 

Yargı Denetimi 407 
Yasama Örgenine Karşı Tüzel Sorumluluk 414 
Sıradüzensel Denetim 421 
Biçimsel Denetim Yolları: Sonuç 427 

25. YÖNETSEL SORUMLULUK: DOĞAL DENETİM YOLLARI ... 429 
Doğal Denetim Türleri ... 429 
Genörgüt Sorumlu mudur? ... 439 
Tüzel Sorumluluk Yöntemlerinin Güçlendirilmesi 440 
Sonuç 444 
KAYNAKÇA AÇIKLAMALARI 446 
TÜRKÇE - YABANCI KÖKENLİ SÖZCÜKLER KILAVUZU 463 
YABANCI KÖKENLİ - TÜRKÇE SÖZCÜKLER KILAVUZU ... 472 
YENİ SÖZCÜK AÇIKLAMALARI DİZİNİ ... 481 
DİZİN 485 

VI 



YENİ BASKIYA ÖNSÖZ 

Bu yapıtı okumaya başlamadan önce daha yakından tanımak isteyen-
ler, "Sunuş"la "Çevirenin Önsözü"nü, sonra da yazarların "Önsöz"ünü 
okumalıdırlar. Gerekli bilgiler oralarda verilmiştir. Bu beşinci baskı, ufak 
tefek  değişiklikler dışında, bundan önceki baskının eşidir. Yapıtın çeşitli 
baskılarında çoğunluğunu türetip önerdiğim, birkaçını da benimseyerek 
kullandığım yeni sözcüklerle ilgili olarak altyazılara konan açıklamalar, 
okuyucuda bunların tümünün son baskıda önerilmiş olduğu izlenimini 
uyandırabilirdi. Bu yüzden, bu baskıda o önerileri hangi yıl yapıp ilk 
kez hangi baskıda kullandığımı belirtmek yoluna gittim. Ayrıca yapıtın 
sonuna —Dizin'den önce— bu açıklamaların kolaylıkla bulunabilmesi için 
bir "Yeni Sözcük Açıklamaları Dizini" koydum. 

Bu baskıda düzeltmelikleri benden sonra bilim dalımızın değerli Araş-
tırma Görevlisi Cahit Emre okudu. Bu yapıtta dizgi yanlışlarıyla karşı-
laşılırsa önce benim gözümden, sonra onun titiz incelemesinden kaçanlar-
dır. Yapıtın basılmasında AÜ SBF ve Basm-Yaym Yüksek Okulu Basıme-
vi görevlilerinden Ahmet Yücel'le Yalçın Durdağ'm büyük emeği geçti. 
Başta onlar olmak üzere, emeği geçen tüm basımevi görevlilerine teşek-
kür ederim. 

Ankara, 31/V/1985 
Prof.  Dr. Cemal MIHÇIOĞLU 

VII 



Türkçe köklere Türkçe ekler katarak türettiğimiz sözcüklerden bir-
çoğunun gerekçeleri bu yapıtı oluşturan yüzlemlerin altyazılarında yer 
almaktadır. Türk dilinin gelişip özleşmesiyle ilgilenenlerin, bir bölümü 
oldukça ayrıntılı olan bu açıklamaları ilginç bulabileceklerini sanıyoruz. 

Daha önceki deneylerimize dayanarak, okuyucuların —özellikle öğ-
renci arkadaşların— bu yapıtı okurken büyük bir yadırgama duymaya-
caklarını, başlangıçta biraz yadırgasalar bile ilk 50-60 yüzlemi okuduktan 
sonra bu duygudan sıyrılacaklarını söyleyebiliriz. Kullanılan yeni söz-
cüklerin anlamını aramak gereğini duyacak okuyucular, yapıtın sonun-
daki kılavuzdan yararlanabilirler. Yönetim alanıyla doğrudan doğruya 
ilgili olmayan birçok bilim adamlarıyla aydınların da arı bir dil kullanma 
çabalarında sözlük olarak yararlandıklarını sevinerek gördüğümüz bu kı-
lavuza bu son baskıda iki yüz sözcük daha ekledik. 

Bu yapıtın yönetim bilimi bakımından taşıdığı değerle ilgili açıkla-
malar için 1973 yılında ikinci baskı için yazdığımız —bunu izleyen— Çe-
virenin Önsözü'ne bakılabilir. Yapıtın birinci yazarı olan Herbert Simon'a, 
iş adamlarının nasıl vargı oluşturdukları (karar verdikleri) konusundaki 
öncü niteliğinde incelemelerinden ötürü 1978 yılının geçimbilim alanın-
daki Nobel Barış Ödülü verildi. Yönetim alanında vargı oluşturma oku-
lunun kurucusu olan Simon'un böyle bir ödülle onurlandırılması, ana iz-
leği vargı oluşturma yaklaşımı olan bu yapıta kanımızca daha bir gün-
cellik kazandırmıştır. 

Ülkemizin yoğun bir bunalımın içinde bulunduğu, baskı giderlerinin 
olağanüstü artışlar gösterdiği, kâğıt bulmakta güçlük çekilen, öğretim ku-
rumlarının yayın ödeneklerinin günden güne yetersizleştiği bir dönemde, 
bu yapıtı daha küçük yazaçlarla dizdirerek hepimizin göstermesi gereken 
tutumluluk çabalarına bir katkıda bulunmak istedik. 

Ankara, 10/VI/1980 
Prof.  Dr. Cemal MIHÇIOĞLU 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Kürsüsü 
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ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 

Bu yapıt, daha  önce Türkiye  ve Orta Doğu Amme İdaresi  Ensti-
tüsü'nce  üç cilt  olarak  yayımlanan metnin gözden  geçirilmiş  biçimi-
dir.  İlk  yayımlandığı  sırada  Kamu  Yönetimi  alanında  dilimizde  derli 
toplu bir betik  bulunmadığı,  üstelik  böyle bir kaynağa  büyük bir ge-
reksinme  duyulduğu  için, çeviri 1966, 1967, 1968 yıllarında  üç ayn cilt 
olarak  basılmıştı.  Çevirinin  üç yıllık  bir sürede  parça parça basılma-
sının bir başka nedeni  de,  çeşitli  uğraşılarımız  arasında  bu işe ancak 
sınırlı bir ölçüde  zaman ayırabilmemizdi. 

Çevirinin  ilk  baskısında  da  elden  geldiğince  yalın bir dil  kullan-
maya çalışmış, ancak, geniş, çeşitli  bir okuyucu yığınına sesleneceği-
ni umduğumuz  yapıtta, dilimizdeki  gelişmelerle  yenileşmeleri  gerek-
tiği gibi izleyememiş okuyucuları  da  göz önünde  bulundurarak,  o za-
man pek de  yadırganmayan  birçok  yabancı kökenli  sözcükler  kullan-
mıştık.  Bundan  birkaç  ay önce, çeviriyi yeni baskı için hazırlamaya 
başladığımızda,  kullandığımız  dilin  arada  geçen birkaç  yıl içinde  şa-
şılacak  ölçüde  eskimiş olduğunu  gördük.  Bunda  dilimizin  gösterdiği 
çok hızlı gelişme yanında,  dil  konusundaki  kişisel  bilinçlenmemizin 
de  büyük etkisi  olmuştu. 

Çeşitli  gözlemlerimizle  deneylerimiz,  yaklaşık  olarak  30-45 yaşla-
rı arasında  bulunanların  alışık  oldukları  geleneksel  yazı diliyle  kale-
me alınan betiklerin  dil  yönünden  4-5 yıl gibi kısa bir süre içinde  gö-
ze çarpacak  ölçüde  eskidiğini  göstermekteydi.  Öğretim çalışmalarımız, 
söz konusu yaş kümesinde  bulunanların  kolayca  anlayıp kullandıkla-
rı yabancı kökenli  sözcüklerle  terimlerin  birçoğunun bilimyurdu  öğ-
rencilerince  anlaşılmadığını  bize zaman zaman şaşırtıcı gelen örnek-
lerle  göstermekteydi.  Bir yandan  yapıtın yeni baskısının da  kısa süre-
de  eskimesini istemediğimiz,  öte yandan  bilimyurdu  öğrencilerinin 
daha  kolay  anlayacağı bir metin ortaya koymak  amacını güttüğümüz 
için, bu yeni baskıyı düzenlerken  metni yabancı sözcüklerden  arıtmak 
üzere özel bir çaba harcadık.  Bu çalışmalarımız  sırasında  Türk  Dil 
Kurumunun  çeşitli  sözlükleriyle  o nitelikteki  başka yayınlarından 
geniş ölçüde  yararlandık.  Bir bilim dalı  olarak  yüksek  öğretim kurum-
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larımızda  1950'lerden  bu yana okutulmaya  başlanan, dolayısıyla  te-
rimleri  daha  durulup  yerleşmemiş olan bu alanda  terimler  geliştirme-
yi bir görev saydığımız  için bu konuda  da  elden  geldiğince  çaba har-
cadık.  Burada  ilk  kez  yazıya döktüğümüz  terimlerden  kimini daha 
önce derslerimizde  öğrencilerle  de  görüşüp tartışarak  uygunlukları 
konusunda  görüş birliğine  yarmaya çalıştık. 

Bu baskıyı hazırlarken  ilk  baskı metni üzerinde  yaptığımız de-
ğişikliklerin  sayısı yaklaşık  olarak  30.000'dir.  1966 yılında  basılan bi-
rinci cildin  her sayfasında  ortalama  65, 1967'de  basılan ikinci ciltte  55, 
1968'de basılan üçüncü ciltte  ise sayfa  başına 45 değişiklik  yaptık.  Her 
sayfada  ortalama  300 sözcük bulunduğu  düşünülürse,  bundan,  birin-
ci ciltteki  yabancı kökenli  sözcüklerden  yaklaşık  olarak  % 21 'inin, 
ikinci ciltte  % 18'inin,  üçüncü ciltte  % 15'inin Türkçe  sözcüklerle  de-
ğiştirilmiş  olduğu  anlamı çıkar.  Söz konusu yıllara  ilişkin  oranlar  ara-
sında  sırasıyla % 3'lük  bir azalma bulunması, çevirideki  genel tutu-
mumuzda  herhangi bir önemli değişiklik  olmadığına  göre, kullandı-
ğımız dilde  her bir yıl için % 3 oramnda  doğal  bir özleşme olduğunu 
gösterir.  Yapıtta  kaba bir hesapla 165.000 sözcük bulunduğuna,  bu 
baskıda  ise yaklaşık  olarak  30.000 değişiklik  yapıldığına  göre, yeni 
baskıda  eskisine göre % 18 dolayında  bir Türkçeleştirme  yapıldığı 
sonucu çıkmaktadır.  Yapıtı  dil,  yönünden  gözden  geçirirken  yalnız 
Arapça ya da  Farsça  kökenli  sözcüklerin  değil,  Batı kaynaklı  sözcük-
lerin dc  Türkçe  karşılıklarını  bulup kullanmaya  çalıştık. 

Özellikle  dilimizde  özleşme akımını gerektiği  gibi izleyememiş 
okuyuculara  bir kolaylık  olmak  üzere, betiğin sonuna bir "Türkçe-
Yabancı  Kökenli  Sözcükler  Kılavuzu"  ile bir "Yabancı  Kökenli-Türk-
çe Sözcükler  Kılavuzu"  koyduk.  Her  birinde  400 dolayında  sözcük bıı-
lunain bu Kılavuzların  okuyucuların  yanı sıra, bizim burada  yaptığı-
mız gibi, daha  önce yayınladıkları  yapıtları  dil  yönünden  gözden  ge-
çirmek  isteyecek  uğraşdaşlarımıza  da  yararlı  olabileceğini  sanıyoruz. 
Bu kılavuzlarda  yer alan Türkçe  sözcüklerin  büyük çoğunluğu,  gö-
rüleceği  gibi, bugün yaygın olarak  kullanılan,  dolayısıyla  okuyucu-
ların çoğunca bilinmesi gereken  sözcüklerdir.  Bunlar içinde  az bili-
nenler oranının dörtte  bir f  100 tane) dolayında  olduğunu  sanıyor, 
bunlardan  birçoğunun anlamının kullanıldıkları  tümcelerin  gelişin-
den  kolaylıkla  anlaşılabileceğine  inanıyoruz. 

Bu yapıt, yazarların  1950 yılında  Alfred  A. Knopf,  Inc.  yayınevin-
ce yayımlanan "Public  Administration"  adlı  betiğinin çevirisidir.  Ya-
pıt, Amerika  Birleşik  Devletleri'nin  kamu yönetimi sorunlarını  ince-
lemekle  birlikte,  bu ülkenin  yönetsel  örgütlerini  betimleyici  bir yak-
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taşımla ele almayan, bir başka deyişle  daha  çok yönetimin temel kav-
ramlarına,  evrensel yönlerine ağırlık  veren bir çalışmadır.  Yapıtın 
daha  sonraki  çeşitli  baskılarında  (bu  arada  1972 baskısında)  herhangi 
bir değişikliğe  gidilmemiş  olması, onun zamanla eskimeyişinin,  kalıcı 
niteliğinin  bir belirtisidir. 

Yazarlar,  yönetimbilimi yönetim sürecine yön veren ilke  ya da  ya-
saları bulmak  amacına dönük,  "olması  gereken"i  araştıran bir bilim 
dalı  olarak  gören klasik  okulun  anlayışından  tümüyle ayrı bir yakla-
şım benimsemiş, yönetimin uygulamada  nasıl işlediğini  -"olan"v-  in-
celemek  yoluna gitmişlerdir.  Yapıtın  bu özellikle  yakından  ilgili  olan 
bir başka özelliği  de  yazarların  yönetim sorunlarına  "davranışçı"  bir 
yaklaşımla  eğilmeleridir.  Ancak, yazarlar  bunu yaparken,  içinde  bu-
lunduğumuz  yüzyılın ilk  çeyreğinde  yönetimde  "insan ilişkileri'  akımı-
nı başlatanların  düştükleri  bireylerle  kümelere  ilişkin  sorunlara  örgüt 
gereklerini  savsaklama  pahasına ağırlık  verme yanılgısına düşmemiş, 
"insan doğası"nın  yanı sıra "örgütsel  zorunluluklar"m  yönetsel  dav-
ranış üzerindeki  güçlü etkilerini  de  dengeli  bir biçimde  inceleyerek 
son yıllarda  yönetim konusuyla  uğraşanların  üzerinde  sık sık durduk-
ları "dizge"  yaklaşımının  da  güzel  bir örneğini vermişlerdir. 

Türk  kamu yönetiminin işleyişini uygulamada  eleştirici  bir tu-
tumla gözlemleme  olanağını  bulan okuyucular,  bu yapıtı gözden  ge-
çirirken,  yönetsel  gerçekle  onu çevreleyen siyasal gerçeğin  yakınma 
konusu yaptıkları  pek çok yönlerinin Amerikan  toplumu ile Türk 
toplumunda  birbirine ne ölçüde  çarpıcı benzerliker  gösterdiklerini 
de  büyük bir açıklıkla  göreceklerdir. 

Ankara, 20/V/1973 Prof.  Dr. Cemal MIHÇIOĞLU 
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Ö N S Ö Z 
Bu yapıt, Önce Uygulamada, sonra yazarlarla kimi arkadaşlarının ka-

mu yönetimi alanında okuttukları öğrencelerde ortaya çıkan bir yaklaşımı 
yansıtmaktadır. Kamu kuruluşlarında geçirdiğimiz yılları izleyen öğretim 
deneylerimiz, bize iki ana eğitim sorununun önemini açık olarak göster-
miştir. İlk sorun, kamu yönetimi konusunda öğrettiklerimizin, yönetim 
yaşamının gerçeklerine uygun düşmesi, yöneticilerin yaşadıkları deneyle-
re uygulandıklarında anlam taşımalarıdır. İkinci sorun, bu deneylerin, 
öğrencilere kamu kuruluşlarında kişilerin nasıl davrandığı konusunda so-
mut bir görüş kazandıracak biçimde anlatılması, onlara tümden tanıma-
dıkları ya da çok kısıtlı ölçüde bildikleri durumları göz önünde somutlaş-
tırabilme olanağının verilmesi, somut davranışlara dönüştüremeyecekleri 
aşırı ölçüde soyut düşünceler edinmelerinin önlenmesidir. 

Bu iki sorunu çözmekte ne ölçüde başarılı olduğumuzun değerlendir-
mesini okuyucu yapacaktır. Bununla birlikte, bu betiği gerçekçi, anlaşı-
lır duruma getirmeye çalışırken bize kılavuzluk eden ana düşünceleri bu-
rada belirtmek isteriz: 

1. Vurgu. Bugün kamu yönetiminde başlıca üç ayrı ilgi alanı bulun-
duğu görülmektedir. Önce, bellibaşlı kamu kuruluşlarının —birleşik ge-
nerkin,* üye generkin, yerel kuruluşların**— nasıl örgütleneceği ya da 

* Arapça kökenli olan devlet sözcüğünün Türkçe karşılığını uzun bir süreden 
beri araştırmaktaydık. Bu araştırmalarımız sırasında eski Uygurcada "devlet" kar-
şılığı olarak "uluş" sözcüğünün kullanılmış olduğunu, bu sözcüğün Atatürk'ün 1934 
yılında Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirenlere yolladığı bir kutlama yazısında da 
kullanıldığım saptadık. Öğrendiğimize göre, "devlet" karşılığı olarak "uluş" söz-
cüğü bugün Özbekçe ile Kırgızcada da kullanılmaktadır. Ancak, "ulus"a çok 
benzemesi dolayısıyla uygulamada sorunlara yol açması olasılığı bulunan "uluş" 
sözcüğü pek uygun bir karşılık olarak görünmemektedir. Sözcüğe, Nurullah Ataç, 
büyük bir olasılıkla Fransızcada genel kullanımda "durum" anlamına gelen Etat 
sözcüğünden esinlenerek "durul" karşılığım önermiş, ancak bu karşılık uygulama-
da yankı bulmamıştır. 

Bu durum karşısında biz bir karşılık arama çabasına giriştik. Bunu yaparken 
de "devlef'in  en ayırıcı özelliği olan "erk" (iktidar, kuvvet) kavramından yola çık-
manın uygun olacağını düşündük. Bilindiği gibi, devlet, belirli bir ülke üzerinde 
yerleşmiş, dış denetimden tümüyle ya da ona yakın bir ölçüde bağımsız, ülke için-
de kamu yararım yasalara bağlı olarak gerçekleştirmekle yükümlü, bir başka de-
yişle gerek dış gerek iç egemenliği bulunan yönetkil bir kurumdur. Devletin en 
çarpıcı özelliği, yasa yapıp uygulaması, tüze ilkelerinden, yasalardan kaynaklanan 
bir "erk"in taşıyıcısı olmasıdır. Daha somut bir yönetkil-tüzel düzeyde düşünüldü-
ğünde "devlet," üç ana erki —yasama, yürütme, yargı erklerini— içine alan kapsa-
yıcı bir erktir. Devlet sözcüğüne, bu anlam özelliğini göz önünde bulundurarak, 
genellik, kapsayıcılık anlamı taşıyan gen sözcüğü ile erk sözcüğünden oluşturdu-
ğumuz generk karşılığım önermeyi uygun bulduk. 1978 yılında türettiğimiz bu 
sözcüğü ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

** Bilindiği gibi, yazarların ülkesi olan Birleşik Amerika'da generk düzeni bir-
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yeniden nasıl düzenleneceği sorunu söz konusudur. Bu soruna karşı ilgi 
Hoover Kurulu yazanakları dolayısıyla artmıştır; birçok üye generklerde 
yönetimi yeniden düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.* İkinci olarak, yö-
netimin bir "kişicil** yönü" bulunduğu, kişilerin davranışlarıyla ilgili ol-
duğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün yönetim alanındaki 
araştırmaların önemli bir bölümü, örgütler içindeki kişi davranışlarının 
tinsel yönleri üzerinde durmaktadır. Üçüncü olarak yönetki*** ile yöne-
tim arasındaki ilişkilerle ilgili geleneksel kuramın yeniden ele alınması, 
leşik biı- yapıdadır. Özekte birleşik generk yönetimi, onun altında 50 üye generk, 
en alt düzeyde ise binlerce kent (city), "county" yönetimleriyle öbür yerel yönetim 
birimleri yer almaktadır. Bu betiğin birçok yerinde bu üç yönetim düzeyine sık sık 
değinilmekte olması Türk okuyucuları şaşırtmamalıdır. (Çeviren) 

* Birleşik generk yönetiminin yeniden düzenlenmesi amacıyla eski Başkanlar-
dan Herbert Hoover yönetiminde iki önemli çalışma yapılmıştır. Yönetimin çeşitli 
sorunlarını ele alan bu araştırmalardan birincisine ilişkin yazanaklar 1949, ikin-
cisine ilişkin olanlar 1955 yılında yayımlanmıştır. (Çeviren) 

** Arapça kökenli olan insan sözcüğünün Türkçesi kişidir. Sözcüğün 11. yüz-
yıldaki bir kullanımı için 16. sayfanın  altındaki açıklamaya bakınız. Sözcük, Os-
manlı döneminde de "insan, adam" anlamlarında yüzlerce yıl kullanılmıştır. Bu 
yapıtın 1980 baskısından bu yana insan karşılığı olarak kişi, insancıl (human) (be-
şeri) karşılığı olarak kişicil sözcüğünü kullandık. (Çeviren) 

*** Batı kökenli politika, politik ile Arapça kökenli siyaset, siyasi sözcüklerine 
karşılık olarak dilimizde 1930'lardan bu yana, siyasa, siyasal sözcükleri oldukça 
yaygın bir biçimde kullanılmakta, üstelik bu iki sözcük Türkçe sayılmaktadır. Biz 
Arapça siyasetin neye dayanılarak siyasaya dönüştürüldüğünü anlamakta güçlük 
çektiğimiz gibi, yabancı sözcüklere Türkçe ekler takılmasına da öteden beri kar-
şıyız. Kanımızca bu tür yarım yamalak Türkçeleştirmelere gitmektense bu sözcük-
lere dokunulmamak, yerlerine uygun Türkçe karşılıklar bulununcaya değin oldu-
ğu gibi korunmalıdırlar. Örneğin hukuki yerine hukuksal denmemeli, tüzel den-
melidir. Siyasa, siyasal sözcükleri için de durum böyledir. Bizce üçü de yabancı 
olan politika, siyaset, siyasa sözcüklerine karşılık ararken, genellikle yaptığımız gi-
bi anlamdan yola çıktık. Arapçada seyislik, at bakıcılığı anlamına gelen siyaset 
sözcüğünün bu kökeninin de anlattığı gibi, siyasa, bir ülkenin tımarıyla, bakılıp 
gözetilmesiyle ilgili bir kavramdır. Siyasa, özünde yönetimle, ülke yönetimiyle il-
gili bir kavramdır. Bu bakımdan sözcüğe yönetmek eyleminden bir karşılık bul-
mayı deneyip, "çoşku, tutku, etki, yetki" gibi sözcüklerin yapısını örnekseyerek 
yönetki karşılığını türettik. Görüldüğü gibi, yönetki sözcüğü yönetmek eyleminden 
kaynaklanan bir türeti olmasının yanı sıra, yön ile etki sözcüklerinden oluşmuş 
bir bileşik sözcük görünümü de taşımaktadır. Bu sözcük, böyle algılandığında yapı 
bakımından yön ile eylem sözcüklerinden oluşturulan yöneylem sözcüğüne çok ben-
zemektedir. Yönetki türetisi bu biçimiyle de bize oldukça anlamlı görünmektedir. 
Gerçekten de siyasa sürecinin amacı ülkenin gideceği yönü etkilemektir. Politik, 
siyasi, siyasal karşılığı olarak da yönetkil sözcüğünü öneriyoruz. Bu duruma göre 
siyaset bilimi, siyasabilim (political science, science politique) sözcüklerinin karşı-
lığı da yönetkibilim olacaktır. Bu karşılıkların tutunup yaygınlaşabileceğini sanı-
yoruz. Politika, siyaset, siyasa sözcüklerinin İngilizcedeki policy (güdülen siyasa) 
anlamı için daha önce yönelti karşılığını önermiş, bu yapıtın 1975 baskısında da 
onu kullanmıştık. Bu sözcüğün yaygınlaşmakta olduğunu görmekten mutluyuz. 1979 
yılında türettiğimiz yönetki, yönetkil sözcüklerini ilk kez bu yapıtın 1980 baskı-
sında kullandık. (Çeviren) 
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yönetimin yönelti* saptamadaki etkisinin yeni baştan değerlendirilmesi 
konusunda artan bir ilgili göze çarpmaktadır. 

Bir kamu yönetimi öğrence betiği bu alanların üçüyle de ilgilenmeli-
dir. Önce, okuyucuya yönetimi yeniden düzenlemenin önemli konulan üze-
rinde bilgi verebilmek için örgütün en üst düzeyine özgü ana sorunları ele 
almalıdır. İkinci olarak, kısır bir biçimcilikle inakçılıktan kaçınmak için ör-
gütler içindeki kişi ilişkilerinin tinsel dayanakları üzerine sağlam bir bi-
çimde oturtulmuş olmalıdır. Ayrıca, uygulama sorunlarıyla gerçek bir uy-
gunluk sağlanabilmesi için, yönetimi içinde yer aldığı yönetkil çevre için-
de, tüm generk yapısı içinde incelemelidir. Bu betiğin yazarları, söz ko-
nusu sorunlardan birinin öbürlerinden ayrılamayacağı kanısındadırlar. 
Özellikle, örgütün en üst düzeyine, yönetimin yönetkiyle ilişkilerine değgin 
sorunların ancak yönetimdeki ana tinsel gerçeklerin açıkça anlaşılmasıyla 
açıklık kazanabileceğine inanıyoruz. Bu bakımdan, betikte yönetsel eylem-
lerin davranışçı, gerçekçi bir betimlemesini yaparak bu üç sorunun bir bi-
leşimine varmaya çalıştık. 

Bilimyurtlarımn** çoğunda kamu yönetimi öğrenceleri, çeşitli dallar-
da öğrenim görmüş, birbirinden çok ayrı yetişme amaçları olan geniş öğ-
renci kümelerine seslenmektedir. Kimi öğrenciler bu konuyu ilerde daha 
aydın bir yurttaş olmak amacıyla alırken, kimi kamu kuruluşlarında se-
çecekleri uğraşlar için bir basamak olarak kullanmaktadırlar. Bunların bir 
bölümü yönetim alanında uzman olarak yetişmek isteyenler, öbürleri ise 
uzmanlık bilgilerini yönetim yöntemleriyle ilgili birtakım bilgilerle güç-
lendirmek isteyen sayman, ölçmen, geçimbilimci*** ya da sağlık uygula-
manları gibi uğraş adamlarıdır. Öğrencilerin kimi daha önce Amerikan 

* Yönelti sözcüğünü İngilizcedeki poîicy kavramını karşılamak üzere 1974-1975 
öğretim yılında türettik. Bugüne değin bu sözcük, yönetimbilim ile yönetkibilimde 
—Fransızcada da yapıldığı gibi— "politika" ya da "güdülen politika" sözcükleriyle 
karşılanmaktaydı. "Politika" (politics), yönetkil erkin elde edilmesi amacına dönük 
eylemlerin tümünü, "policy" ise bir örgütün ya da yöneticinin önemli konularda be-
nimsediği tutumu ya da genel yönelimi anlatır. Bu sonuncu sözcük kimi kez de 
gerçekleştirilmesine çalışılacak amaçların bütünü anlamına gelir. "Yönelti" söz-
cüğünün "policy" kavramını çok daha iyi karşıladığı kanısındayız. (Çeviren) 

** Bilimyurdu sözcüğü, bu yapıtın 1975 baskısından bu yana üniversite karşı-
lığı olarak kullanıldı. Bugün birçok "üniversite" öğrencilerinin bile yanlış olarak 
"ünüversite" biçiminde yazıp söyledikleri bu yabancı sözcüğün daha çok gecikil-
meden dilimizden çıkarılıp atılmasını diliyoruz. (Çeviren) 

*** Bu baskıda, bir bilim dalının adı olarak "ekonomi" (iktisat) için "geçimbi-
lim" karşılığını kullanıyoruz. I940'lı yıllarda kullanılmış olduğunu saptadığımız 
"geçimbilim," "ev yönetimi" anlamına gelen Yunanca oikonomiadan kaynaklanan 
"ekonomi" sözcüğü için çok uygun bir karşılıktır. Bu duruma göre "ekonomik" 
(iktisadi) sözcüğünün karşılığı geçimsel (yerine göre geçimbilimsel), "ekonomist"in-
ki geçimbilimci, "Türkiye ekonomisi" gibi deyimlerdeki "iktisadiyat" anlamında 
"ekonomi"ninki geçim, geçimsel yapı olacaktır. Bu yapıtın 1980 baskısında daha iyi-
sini bulamadığımız için "tutumbilim, tutumbilimsel, tutumsal" karşılıklarım kullan-
mıştık. Yeni durumda "tutum, tutumsal" sözcüklerinin "attitude, attitudinal" kar-
şılığı olarak kullanılması daha uygun olacaktır. Bilindiği gibi, "tutum" sözcüğü 
"tasarruf"  anlamında da kullanılabilmektedir. (Çeviren) 
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anayasası ile yönetimi konusunda öğrenceler almış, kimi almamıştır. Ki-
mi çıkışöncesi* öğrencisi, kimi çıkışüstü* öğrencileridir. Çoğunun iş de-
neyi yoktur ya da çok azdır; buna karşılık kimi öğrenceye kamu yöne-
timinde ya da özel kesimde görevli ya da yönetici olarak edindikleri ge-
niş deneylerle gelirler. 

Okuyucularımıza iletmek istediğimiz düşüncelerle bilgileri etkili bir 
biçimde verebilmek için, yönetsel kuruluşların bireylerden oluşan bir top-
luluk olduğunu, bir ölçüde kendileriyle birlikte getirdikleri düşünceleri, 
önyargıları, kişilikleri, yetenekleri, bir ölçüde de söz konusu kuruluşun 
öbür üyeleri ile o örgütü çevreleyen toplumun kendi üzerlerinde yaptık-
ları etki dolayısıyla belirli biçimlerde davranan bir küme, etten kemikten 
oluşan bir kişiler kümesi olduğu gerçeğini sürekli olarak göz önünde tuttuk. 

Özellikle uygulama deneyi çok olmayan okuyucular için, kamu yöne-
timi öğrencelerinin tümüyle sözde kalması çekincesi büyüktür. Bilimyur-
dunu bitirip kamu görevi alan bir gencin "eylemci-kurmay," "denetim çev-
resi," "bağımsız düzenleyici örgüt (independent regulatory agency) ** gibi 
bilimsözlerini bilmesi belki önemlidir. Ancak bu bilimsözlerini öğrenip de 
bunlarla ilgili olaylarla bir örgüt içinde yüz yüze geldiklerinde onları ta-
nıyamaz ya da çözemezlerse bundan çok sakıncalı sonuçlar doğabilir. Bir 
öğrenci generk başkanlığı, yürütüm*** başkanlığı düzeyiyle ilgili sorunları 
bilerek tartışmayı öğrenmiş, buna karşılık ilk kez işe girdiği belirli küçük 
bir örgüt birimini anlamasını sağlayacak uygulamaya dönük bilgilerden 
yoksun bırakılmışsa, kendisine öncelikle öğretilmesi gereken konuların öğ-
retilmediği kanısına varacaktır. Bu sakıncayı önleyecek başlıca koruyucu, 
yapılan bütün soyutlamaların, gözlenebilen gerçeklerle bağlantılı bulun-
masını, gerçek örgütlerde çalışan gerçek kişilerin yaşantısıyla ilgili olma-
sını sağlamaktır. 

Bu nedenle, yapıtta orta büyüklükteki örgüt birimlerinin sorunları 
üzerinde, en az yürütme örgeniyle ilgili büyük tartışma konuları üzerinde 
durulduğu ölçüde durulmuştur. Bir kamu kuruluşundaki bir bölümün iş-
leyişi, bu arada içinde yer aldığı örgüt ile yönetkil çevre konusunda bilgi-
ler edinen bir okuyucu Birleşik Generk başkanlığı, üye generk başkanlı-
ğı**** ile ilgili sorunları da bir ölçüde öğrenmek olanağını bulabilir. Göz 
önünde somutlaştırması gereken olaylar, deneyleri az da olsa onları tü-
müyle aşan bir ölçü ya da nitelik taşımayacaktır. Bu gibi görece daha ya-

* Çıkışöncesi sözcüğünü lisans (ondergraduate), çıkışüstü sözcüğünü lisans 
üstü (graduate ya da post graduate) karşılığı olarak türetip ilk kez bu yapıtın 
1975 baskısında kullandık. (Çeviren) 

** Bu örgütler, olağan yürütme örgeni dışında yasayla kurulmuş, başlarında 
birer kurul bulunan kuruluşlardır. Tümünün değişik ölçülerde yasama yetkileri, 
yargı yetkileri vardır. (Çeviren) 

*** Arapça kökenli hükümet sözcüğüne karşılık olarak, 1980 yılında "idare" 
karşılığı olan "yönetim" sözcüğünün yapısını da örnekseyerek yürütüm sözcüğü-
nü önerip ilk kez bu yapıtın o yıl yapılan baskısında kullandık. (Çeviren) 

**** üye generklerin "governor" adı verilen, bu arada dilimize yanlış olarak 
"vali" karşılığıyla çevrilen başkanları, atamayla değil seçimle iş başma gelmeleri 
dolayısıyla üye generkler düzeyinde gerçek bir yürütüm ya da generk başkam 
niteliği taşırlar. (Çeviren) 
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linç durumları kavrayan öğrenci, geniş çaplı örgütlerde ortaya çıkan çok 
daha güç durumları en azından bir ölçüde daha kolay kavrayabilecektir. 
Bunun tersine bir yoldan gidilmesi eğitim bakımından nerdeyse olanak-
sızdır. 

2. Betiğin Düzeni. Yukarıda açıklanan nedenlerle, incelememize bi-
reylerle küçük kümeler açısından başlayacak, örgütler içindeki karmaşık 
davranışların, az sayıda, yalınç, dahası yalnız sağduyuya dayanan tinbilim, 
toplumbilim kavramları kullanılarak nasıl açıklanıp yorumlanabileceğini 
göstermeye çalışacağız. Böyle bir yaklaşımın, okuyucularımızın çoğu için 
bilinenden bilinmeyene doğru bir ilerleyiş anlamı taşıyacağına içtenlikle 
inanıyoruz. Böylece okuyucu, yönetimi, yeni, ayrı, yaşamın öbür yönle-
riyle ilgisiz bir alan olarak ele alacak yerde, bireylerle toplum konusun-
da bildikleri ile yönetim arasında ilişki kurmak olanağım elde edecektir. 
Betiğin düzeninin, konuyu öbür uçtan ele almaya alışık kimi öğretmenlere 
değişik görünmesi olasılığı bulunmakla birlikte, böyle bir düzenin okuyu-
cularımızın çoğunca uygun karşılanacağına inanıyoruz. 

Betikte tanımlara önem vermekteyiz. Okuyucuların da öyle yapma-
sını öğütleriz. Soyuttan somuta doğru giderken, yönetimle ilgili yeni uy-
gulayımsal sözcükleri, daha önce geçmiş, görece daha yalınç davranışçı 
kavramlarla açıklamaya çalışmaktayız. Yönetimle ilgili tartışmalarda sık 
görülen karışıklığı, belirsizliği önlemek için uygulayımsal bilimsözlerini 
açık seçik olarak tanımlamaya çalıştık. 

İzlediğimiz yoldan ne gibi bir yarar beklediğimizi öğrenmek konusun-
da ivecenlik gösterecek oyucular, kavramlarımızı, Hoover Kurulu'nun kar-
şılaştığı sorunları da içermek üzere, yönetimin yeniden düzenlenmesiyle 
ilgili sorunları incelediğimiz "Büyük Çapta Örgütler" konusundaki bölüm-
leri ya da daha çok yönetki ile yönetim arasındaki ilişkileri ele alan "Var-
lığı İSürdürme Savaşı," "Sorumluluk" bölümlerini inceleyebilirler. 

3. Kanıtlar. Okuyucunun yazılanların doğruluğu konusunda eleştirici 
bir tutum takınmasını istiyoruz. Yönetim konusunda genellemelerde bu-
lunurken, varsa, söz konusu genellemelerin dayandığı kanıtları da gös-
termeye çalıştık. Kanıtların yetersiz olduğu durumlarda, kimi kez söyle-
diklerimizin doğruluğunu denemek üzere ne gibi uygulamalı araştırma-
lara gerek duyulduğunu belirtmeye çalıştık. Okuyucuların, bizim başka-
larının genellemelerine uyguladığımız sert ölçüleri bizim tanıtlanmamış 
genellemelerimize de uygulamalarını diliyoruz. Okuyucularımızdan bir 
bölümünün, yönetim kuramında düşlemin yerine gerçeği, iki anlamlılık-
la atasözlerini andıran anlatımların yerine usun, deneyin sınavından ge-
çebilecek nitelikteki sağlam gerçekleri koyma çabasında bize katılacakla-
rını umuyoruz. Yönetim kuramı geliştikçe, bu betikte söylediklerimizden 
birçoğunun anlamsız duruma gelebileceği çekincesiyle karşı karşıya bu-
lunduğumuzdan kuşkulanmıyor, bu çekinceyi kıvançla göze alıyoruz. 

Yapabildiğimiz yerlerde, vardığımız genellemeleri örneklerle somut-
laştırmaya çalıştık. Verdiğimiz örneklerin çoğunluğu yaşanmış deneyler-
den, birçoğu (özellikle üst yönetim düzeyleriyle ilgili olanlar) okuyucu-
nun günlüklerde ya da çağbilim* betiklerinde karşılaştığı olaylardan alın-

* Bir bilim dalı olarak tarih için çağbilim karşılığım 1979 yılında türetip ilk 
kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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mıştır. Yaşamdan alınmış bu gibi örnekleri kullanırken amacımız betim-
lemek değil, yalnız örnek vermektir. Yapıtta, birleşik generk kuruluşları-
nı, üye generk kuruluşlarını, yerel kuruluşları düzenli bir biçimde açık-
lamaya kalkışmadık. Belirli kuruluşlarda belirli işlemlerin nasıl yapıldı-
ğını (ya da kurallara göre nasıl yapılmaları gerektiğini) okuyucuya ay-
rıntılı olarak anlatan betimleyici bilgiler, okuyucunun ona gereksinme du-
yacağı güne değin genellikle ya eskir ya da unutulur. Bu bakımdan, oku-
yucuya çok sayıda örnekler vermeye çalışmamıza karşın, betiğin ana ya-
pısı, betimleyiciden çok çözümleyici bir nitelik taşımaktadır. Kanımızca, 
betiğe Birleşik Amerika Generk Örgütü Kılavuzu'ndaki ya da kırk sekiz 
generkin* yasabetiklerindeki tüm bilgileri aktarmaya çalışmanın bir an-
lamı yoktur. 

4. Yöneticilik Eğitimi. Yönetim görevini yüksek öğrenimi bitirir bi-
tirmez bütün gerekleriyle yerine getirebilecek yöneticilerin yetiştirilebile-
ceği konusunda kuruntuya kapılmıyoruz. Belirli bir yerden sonra, yöne-
ticilikle ilgili becerilerin iş başında geliştirilmesi gerekir. Okuldaki eğiti-
min kişiye verebileceği büyük önem taşıyan tek nesne, ancak sonradan 
karşılaşacağı sorunlarla uygulamayı öğreneceği ana araçlardır. Bu araçlar 
arasında, yönetimin uygulamada nasıl olduğu konusundaki bilgi, en az onun 
nasıl olması gerektiği konusundaki bilgi ölçüsünde önemlidir. "Ülküsel" 
ya da "istenen" yönetimin nasıl olması gerektiği ile aşırı ölçüde ilgilen-
mek, yönetim alanında kesin gerçeklerden şimdilik çok uzaklarda bulu-
nulduğu için, kişiyi çok yanlış yönlere itebilir; öğrenci sonradan yüz yüze 
geleceği gerçekler karşısında şaşırıp kalabilir. Bilimyurtları, öğrencilerini 
sanki Başkan'a danışman olacaklarmış gibi yetiştirirken, onlara kamu gö-
revinde kendilerinden beklenecek en yalınç görevleri nasıl yerine getire-
bileceklerini öğretmeyi çoğu kez savsaklamışlardır. Bu bakımdan, iş ya-
şamı için iyi yetiştirilmemiş kamu yönetimi öğrencilerinin geçmişte sık 
sık karşılaştıkları büyük düş kırıklıkları bizi bu çekinceye karşı uyanık 
bulundurmalıdır. 

Öyle sanıyoruz ki, burada da yapılması gereken, örgütler içinde bi-
reylerin nasıl davrandıklarının, neden öyle davrandıklarının, örgüt say-
rılıklarının giderilme yolları aranırken onların davranışlarının nasıl göz 
önünde bulundurulması gerektiğinin daha gerçekçi bir biçimde araştırıl-, 
maşıdır. Yönetim öğrencelerinde günün yönetimle ilgili olayları üzerinde, 
Amerikan yürütüm düzeni ile yönetkil yöndeşlikler konularındaki öğren-
çelerde yönetkil gerçekler üzerinde durulduğu ölçüde durulmalıdır. 

Böyle bir çizgi içine oturtulmuş yöneticilik eğitiminin, kendini daha 
iyi bir yurttaş olmak üzere yetiştiren öğrencilere, yönetim örgütünde sü-
rekli olarak çalışmayı tasarlayan öğrencilere olduğu ölçüde yarar sağlaya-
cağına inanıyoruz. Yönetim konusunda az bir deneyi bulunan öğrencileri 
kuramla uygulama arasında anlamlı bir ilişki kurabilecek duruma getir-
mek isteyen öğretmenlerin de böyle bir yaklaşım benimsemeleri gerekti-
ğine inanıyoruz. 

Bu betiği yazarken, yönetici, eğitici uğraşdaşlarımızla öğrencilerimi-
zin sayısız yardımlarından yararlandık. Uğraşımızın özel yollarından öğ-
rendiklerimizle bu yollardan elde ettiğimiz düşüncelerin çoğu için —alt-

* Bilindiği gibi, bu generklerin sayısı şimdi elliyi bulmuştur. (Çeviren) 
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yazılarda belirttiğimiz birkaçı dışında— kaynak göstermememiz yerinde 
olacaktır. Bizlere, betikte kullandığımız yararlı örnekolayları sağlayan 
Pendleton Herring'e, Harold Stein'a, William R. Divine'a özellikle borç-
luyuz. Yale Bilimyurdu'ndan Profesör  V.O. Key'e taslak üzerindeki de-
ğerli yardımlarından dolayı, Michigan Bilimyurdu Sormacalı Araştırma 
Özeği'nden Eugene Jacobson'a, Daniel Katz'a, Nathan Maccoby'ye, Ben 
Willerman'a yapıtın tinbilimle ilgili kimi kesimleri üzerindeki titiz eleş-
tirilerinden ötürü, Miss Ruth Bouril'e yaptığı titiz kaynakça çalışmalarıy-
la ilk taslaklar üzerindeki yorumları için büyük gönül borcumuz vardır. 
Macmillan Ortaklığının, yazarlardan birinin Administrative Behavior adlı 
yapıtının kimi yerlerinden yararlanmamıza onam vermek inceliğini gös-
termiş olduğunu da burada belirtmek isteriz. 

Gizdüzenle ilgili çeki* kuralları, geleneksel yönetim kurammdakin-
den daha yerinde olarak üç kişinin belirli bir eylemden sorumluluğunu 
onamaktadır. Bu betikte eleştirilecek bir yön varsa suçu üçümüz birden 
yüklenmek, durumundayız. Betiğin yazılması bizler için pek tatlı, pek öğ-
retici bir işbirliği denemesi olmuştur. Okuyucularımız, bu yüzlemleri** 
incelerken, bizim onları düzenleyip yazarken öğrendiklerimizin küçük bir 
bölümünü öğrenmek olanağım bulabilirlerse bundan büyük bir kıvanç du-
yacağız. 

H.A.S. 
D.W.S. 
V.A.T. 

* "Çeki" sözcüğünü bu yapıtın 1975 baskısından bu yana ceza karşılığı olarak 
kullandık. "Ödül"ün karşıtı olarak Arapça "ceza" sözcüğünün kullanılması ger-
çekten yadırgatıcı olmakta, bu anlamı verecek Türkçe bir sözcüğe gereksinme du-
yulmaktadır. "Çeki" sözcüğü, Türk Dil Kurumu'nun Derleme Sözlüğü'ne göre Ana-
dolu'nun çeşitli yörelerinde birbirinden çok ayrı on dört anlamda kullanılmak-
tadır. Kimi yazarlarımızın da bu sözcüğü "eza" karşılığı olarak kullandıkları gö-
rülmektedir. Bugünün dilinde kimse "çeki duydum" demez; bu düşünceyi daha 
değişik biçimlerde anlatır. Bu bakımdan "çeki" sözcüğünü dilimizde "ceza" kar-
şılığı olarak öneriyor, benimsenip yaygınlaşmasını diliyoruz. (Çeviren) 

** Arapça kökenli sayfa  sözcüğüne karşılık olarak, 1979 yılında, "gözlem, düz-
lem" gibi sözcüklerin yapısını örnekseyerek yüzlem sözcüğünü türetip ilk kez bu 
yapıtın 1980 baskısında kullandık. Altyazılarda sayfanın  kısaltılması olan s. yerine 
de bundan sonra y. yazacı kullanılacaktır. (Çeviren) 
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KAMU YÖNETİMİ NEDİR? 

i. 
Bölüm 

İki kişi, teker teker yerinden kımıldatamayacakları bir taşı yuvarlamak 
için işbirliği ettiklerinde yönetimin ana öğeleri ortaya çıkar. Bu yalınç 
işte, yönetim denen uğraşın iki ana özelliğinin bulunduğu görülmektedir. 
Gerçekten, burada önce bir amaç —taşın götürülmesi—, sonra işbirliğine 
dayanan eylem —başka türlü yapılamayacak olan bir işi gerçekleştirmek 
üzere birden çok kişinin güçlerini birleştirmesi— vardır. En geniş anla-
mında yönetim, ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kü-
melerinin eylemleri olarak tanımlanabilir. 

Bu betikte ele alınacak konular, böylesine geniş tanımlanan yöneti-
min kapsamından kuşkusuz daha dar olacaktır. Bu bölümün daha sonraki 
yüzlemlerinde, betikte işlemek istediğimiz konu ile benimsediğimiz yak-
laşım üzerinde okuyucuya bir görüş kazandırmaya çalışacağız. Yönetimin 
niteliği üzerinde biraz daha durduktan sonra, belirli bir alan olarak kamu 
yönetiminin kapsamını belirleyecek, kamu yönetimiyle işletme yönetimi 
arasındaki benzerliklerle ayrılıkların bir bölümüne değineceğiz. 

Daha sonra, kamusal örgütlerin gelişmesini, bu gelişmenin ortaya çı-
kardığı uzmanlık bilgisi ile kamuya verimli bir biçimde iş görme gerek-
sinmesini kısaca gözden geçireceğiz. Ayrıca, bu gereksinmenin kamu yö-
netimi alanında araştırma çabalarına, eğitim çabalarına nasıl yol açtığını 
da göreceğiz. 

Bölümün son kesiminde, yönetim kurammdaki "bilimsel" yaklaşımla 
"uygulamalı" (yöneticilere öğütlemelerde bulunmak, yol göstermek ama-
cını güden) yaklaşım arasındaki birtakım köklü ayrılıklara değinilecek, 
bu betikte örgütler içinde bir araya gelen bireyleri yönetmek için gerekli 
belirli kurallar yerine yönetim yaşamındaki davranışların dayandığı top-
lumsal olgularla tinsel olgular üzerinde neden durulduğu açıklanacaktır. 

YÖNETİMİN NİTELİĞİ 

Yönetimi işbirliğine dayanan küme davranışı olarak tanımlamıştık. 
Yönetim sözü, daha dar anlamda, işbirliği ederek çalışan çeşitli kümeler-
de ortaklaşa bulunan, ancak ne güdülen amaçlara, ne de bu amaçları ger-
çekleştirmek için kullanılan belirli uygulayımsal yöntemlere bağlı olma-
yan davranış biçimlerini anlatmak için kullanılır. Örneğin, kayayı yuvar-
layan iki kişi, amaçlarını gerçekleştirirken çeşitli yöntemlerden yararlana-
bilirler. Kayayı bağlayıp en yakın ağaca tutturacakları bir makaradan 
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yararlanabilirler. Kayayı iri çekiçlerle kırıp öyle taşıyabilirler. Görülüyor 
ki bir kayayı taşımanın çeşitli yolları vardır. 

Bununla birlikte, dar anlamda alman yönetim, özünde seçilecek uy-
gulayımsal yöntemlerle değil, yöntemin nasıl saptandığı, taşı götüren iki 
kişinin nasıl seçildiği, işin başarılmasında işbirliğine nasıl isteklendirildiği, 
aralarında işin nasıl bölündüğü, kendi belirli işlerinin bütün içindeki yeri 
ile yapılış biçimini nasıl öğrendikleri, gösterdikleri çabanın başkalarının 
çabasıyla nasıl uyumlu kılındığı gibi sorunlarla ilgilenir. 

Örneğin, kayayı götürmekte kullanılacak yöntemin seçilerek söz ko-
nusu iki kişice anlaşılması konusunda eşgüdüm çeşitli biçimlerde sağlana-
bilir. İlgililer arasında taşın oradan götürülmesi gerektiği konusunda, kul-
lanılacak yöntem üzerinde, yalınç, belki sözü edilmeye bile gerek duyul-
mayan ortak bir anlayış bulunabilir. Ya da sorun ilgililer arasında tartı-
şılıp en iyi yöntem üzerinde bir anlaşmaya varılabilir. Arada bir işve-
ren-işçi ilişkisi bulunabilir, dolayısıyla içlerinden biri yöntemi kendili-
ğinden saptayıp ötekine belirli bir biçimde kendisine yardım etmesini bu-
yurmuş olabilir. Bu değişik yöntemler, nerdeyse tüm öteki ortak eylemle-
rin, bu arada yangın söndürme, yol döşeme, işsizlere yardım akçası ödeme 
ya da ulakevinde* mektupları ayırma gibi işlerin örgütlenmesi sırasında 
da göz önünde bulundurabilir. Dolayısıyla bunlar dar anlamda yönetimin 
birer öğesidir. İşte bu betiğin konusunu böyle dar anlamda yönetim, bir 
başka deyişle örgütler içinde birlikte çalışan kişilerin ortak davranış bi-
çimleri oluşturacaktır. 

Biçimsel Örgütün Niteliği 
İki ya da daha çok kişinin bilinçli olarak işbirliği ettikleri bir eyleme 

örgütlenmiş eylem denebilir. Bununla birlikte, çağdaş toplumlarda işbir-
liğine dayanan eylemler, yukarıda açıklanandan çok daha biçimsel bir 
yapı içinde oluşurlar. Gerçekten de, söz konusu eylemlere katılan kişilere 
görevler verilmiş, aralarındaki ilişkiler en az çabayla, en az giderle sonuç 
alınabilecek biçimde düzenlenmiştir. Böylece, biçimsel örgüt (formal  or-
ganization) sözünü, eyleme katılan tüm kişilerin devincinin, yapacakları 
işlerle yerine getirecekleri görevlerin belirtilmiş olduğu, tasarlanmış** 
bir işbirliğine dayanan eylemler düzeni anlamında kullanıyoruz. Bu gö-
revler, kişisel istekleri yerine getirmekten çok, örgüt amacının gerçekleş-
tirilmesini sağlayacak biçimde dağıtılır. Bununla birlikte, kişisel amaçlar-
la örgüt amaçları arasında genellikle bir özdeşlik bulunduğu da unutul-
mamalıdır. 

Kayayı taşıyan iki kişi örneğinde yönetimin ana öğeleriyle karşılaşıl-
makla birlikte, çağdaş yaşamın çapraşıklığı, örgütlenmiş eylemlerin da-

* İtalyanca kökenli posta sözcüğüne karşılık olarak, Divan-ü Lûgat-it Türk'te 
(11. yüzyıl) "ulag" biçimiyle yer alan, Osmanlı dönemi Türkçesinde de yüzlerce 
yıl kullanılmış olan ulak, postahane karşılığı olarak ulakevi, postalamak için de 
ulaklamak sözcüklerini öneriyoruz. Günümüzde kullanım yaygınlığı kazanmış bu-
lunan "özel ulak" sözünün bu önerinin benimsenmesini kolaylaştıracağını sanıyo-
ruz. Bu sözcükleri, bu yapıtın 1980 baskısından bu yana kullanmaktayız. (Çeviren) 

** Yapıtın 1973 baskısından bu yana, tasarlama sözcüğünü planlama, tasar 
sözcüğüne ise plan karşılığı olarak kullanıyoruz. (Çeviren) 
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ha karmaşık olmasını, uzmanlığa dayanmasını gerektirmektedir. Örneğin, 
bir arabanın yapılıp satılması, karmaşık bir ilişkiler düzenini gerektirir. 
Burada, çok çeşitli uzmanların, bilgilerini ortak çabaya süresinde, yerinde 
katmaları gerekmektedir. İşlenmemiş özdekler satın alınmalı, işlenmeli, 
kurgu yerine taşınmalıdır. Yapmak tasarlanmalı, kurulmalıdır. Gerekli 
araçlarla, becerilerle donatılmış binlerce kişi gereksinme duyulduğunda 
el altında bulundurulmalıdır. Birbirinden ayrı binlerce parça belirli bir 
sıraya göre bir araya getirilmelidir. Araba yapıldıktan sonra, yine başka 
kişilerin yardımından yararlanılarak taşınıp satılmalıdır. Bütün bu eylem-
lprde, her adım bir sonraki için gereklidir; şu ya da bu adımda işbirliğinin 
yapılamaması tüm çabayı kesintiye uğratarak amacın gerçekleştirilmesini 
olanaksız kılabilir. Çelik üreticileri çeliği vermezlerse, tekerlekleri yapan-
lar bu işi yapmazlarsa, satıcılar arabaları satmazlarsa yapmak kapanır. 
Önemli olan, ilgili kişiler arasında etkili bir işbirliğinin sağlanmasıdır. 

Sorunlar karmaşık olduğuna göre, işin titizlikle tasarlanması gerekir. 
Belirli bir yerde, belirli bir sürevde* ne gibi gereçlere, ne gibi görevli-
lere gereksinme duyulacağı önceden kestirilmelidir. İlgililer işbirliğine is-
teklendirilmelidir.. Kaynaklar kısıtlı olduğuna göre, işin yapılmasında kul-
lanılan gereçlerle işgücü en düşük düzeyde tutulmalıdır. Bir görevlinin 
yapabileceği iş için on kişinin kullanılması verimsizliğe, güçlerin saçılıp 
savrulmasına yol açar. 

Yönetimin Evrenselliği 

Yönetim işbirliğine dayanan davranışlarla ilgili olduğuna göre, baş-
kalarıyla işbirliği ederek çalışanların tümünün yönetim denen eylemin 
içinde bulunduğu açıktır. Ayrıca, tüm kişiler yaşamları boyunca başka-
larıyla işbirliği ettiğine göre, hepimizin yönetimle, onun kimi sorunlarıy-
la tanışıklığımız vardır. Çeşitli dernekler, kilise, yönetkil yöndeşlikler, okul, 
dahası aile bile, amaçlarına varabilmek için yönetime gereksinme duyarlar. 

Yönetim eylemlerinin çoğu bilinçsiz —istenerek, biçimsel olarak ta-
sarlanmamış— olmakla birlikte, yine de yönetim niteliğini taşırlar. Baba 
genellikle yuvanın başı sayılır, ancak başkanlığa oylamayla getirilmemiş-
tir. İyice kılıbık değilse, aile için gerekli vargılamalarda** bulunup onun 
üyelerine görevler vererek bir yönetim işi yapar. 

* Arapça kökenli zaman sözcüğünün karşılığı olarak son yıllarda ara ara 
"sürez, sürey" gibi sözcüklerin kullanılmaya başladığı görülmektedir. Biz, "türev, 
işlev" gibi sözcüklerin türetiliş biçimine uygun düşen sürev sözcüğünün daha uy-
gun bir karşılık olacağına inanıyor, burada da yapıtın 1980 baskısından beri onu 
kullanıyoruz. (Çeviren) 

** Vargı sözcüğünü, Arapça kökenli bir sözcük olan karar karşılığı olarak 
1975 yılında türetip o yılki baskıdan bu yana kullandık. Eylem olarak da yerine 
göre daha çok vargılamak, vargıya ulaşmak, vargı oluşturmak dedik. Bir usbilgisi" 
sözü olarak 'bir tasımda varılan sonuç' anlamına gelen bu sözcüğün genel dilde, 
bu arada yönetimbilimde "karar" karşılığı olarak kolayca benimsenebileceğini sa-
nıyoruz. (Çeviren) 

° Türkçede Arapça kökenli mantık sözcüğüyle karşıladığımız Fransızca logique, 
İngilizce logic sözcükleri Yunanca legein (söylemek, demek), logos (söz), logicos 
(konuşma ya da usla ilgili) sözcüklerinden türemiş. Nutk sözüyle ilgili olan man-
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Birçok kimseler, tüm yaşamları boyunca yönetimin içinde bulunmak-
la birlikte bunu pey seyrek düşünürler. Kümeler arasındaki işbirliğine 
dayanan eylemlerin uygulamada nasıl düzenlenmiş olduğunu, işbirliğinin 
daha etkili, daha iyi bir duruma nasıl getirilebileceğini, ortak eylemin sür-
dürülmesi için nelere gereksinme duyulduğunu binde bir düşünürler. Ya-
şamdaki —örneğin aile gibi— görece yalınç örgütlü durumların çoğunda, 
çocuklukta kazanılan, pek az bilinçli bir tasarlama ya da ilgi konusu olan 
alışılmış, geleneksel davranış biçimleri egemendir. Moliere'in yaşamı bo-
yunca bilmeden düzyazı konuşan başkişisi gibi, birçok kimseler yaşamları 
süresince bilmeden yönetirler. 

Bu betiğin konusu olan kamu kuruluşları, yönetim bakımından bu 
gibi durumlara oranla çok daha karmaşık bir nitelik taşır. Karışık, büyük 
işlerin yapılmasında etkili bir işbirliği sağlanması büyük güçlükler gös-
termekte, dolayısıyla bakışları bunlar üzerinde toplamak gerekmektedir. 
Geleneksel, alışılmış davranış biçimleri artık yetmemekte, işbirliği daha 
bilinçli duruma gelmekte, önceden tasarlamayı gerektirmektedir. Aile ya-
şamı ile onun üyeleri arasındaki ilişkileri yöneten kurallar doğaldır; ba-
balarla çocukların anlıklarında yer alır. Bir kamu kuruluşunun görevli-
leri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar ise on dürümlük* bir Yö-
netim Elbetiği'ni doldurabilir. 

Büyük çaplı kuruluşların amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, işleyim ça-
ğının pek karmaşık bir nitelik taşıyan karşılıklı ilişkilerinin sürdürülebil-
mesi isteniyorsa, örgütlenmiş yaşamın —bu yaşamın yapısı ile sayrılık-
larının— anlaşılması gerekir. Toplumsal eylemlerimizden birçoğunun için-
de oluştuğu biçimsel örgütlere katılanlarla onları yönetenler, işbirliğini et-
kili kılan ya da onu köstekleyen nedenleri bilmelidirler. Deneyden, eği-
timden, ya da ikisinden birden yararlanarak yönetimi incelemelidirler. Biz 
burada yönetimin biçimsel olarak incelenmesiyle ilgilenmekteyiz. 

KAMU YÖNETİMİ 

Yönetim, incelemeyi kolaylaştırmak amacıyla, birtakım sorun alan-
larına ayrılabilir. Bu betikte incelenecek sorun alanı kamu yönetimidir. 

tık da yapıca buna benziyor. Bir bilim dalı oiaraü mantık, sağlam düşünme, us-
lamlama ilkelerini inceleyen bilim olarak tanımlanır. Günümüzde ise mantık daha 
çok 'önermelerin tutarlılığı ile çıkarımların geçerliliğim belirleyen kuralları konu 
edinen bilim' olarak tanımlanıyor (T. Grünberg, A. Onart. Mantık Terimleri Söz-
lüğü, Türk Dil Kurumu yayını, Ankara, 1976). özde birinciden ayrılmamakla bir-
likte, çıkarım (istidlal, inference)  sürecini daha çok vurgulayan bu tanıma göre 
mantığa "çıkarımbilim" gibi bir kaışıiık anlam yönünden belki daha uygun düşe-
bilirse de, biz, usun işleyişiyle uslamlamayla ilgili olan bu bilime Türkçe karşılık 
olarak 1979 yılında usbilgisi bileşik sözcüğünü türettik "Usbilim" sözcüğü kimile-
rince belki daha uygun görülebilirdi. Ancak, daha önce matematik karşılığı olarak 
uzbilim sözcüğünü türettiğimiz içiıı. uygulamada karışıklıklara yol açmamak dü-
şüncesiyle usbilgisini yeğ tuttuk. (Çeviren) 

* Dürüm sözcüğünü Arapça kökenli cilt (İng. volume, Fr. tome) sözcüğüne 
karşılık olarak 1979 yılında türettik. Bunu yaparken, bir betiğin ciltlenme, cilt du-
rumuna getirilme sürecinin bir büküp dürme (işlemi olma özelliğini göz önünde 
bulundurduk. (Çeviren) 
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Günlük dilde kamu yönetiminden, birleşik <jenerkin, üye generklerin, ye-
rel yönetimlerin yürütme örgenleri, Kurultay'ca,* üye generklerin yasa-
ma örgenlerince kurulan bağımsız kurullar, geçimsel kamu kuruluşları ile 
başka birtakım uzmanlık kurumları anlaşılır. Generk içinde yargı göre-
viyle yasama görevi yapan kuruluşlar ile kamusal olmayan yönetim bu 
kavramın dışınaa bırakılır. 

Biraz geleneksel bilimsel işbölümü biçimlerinden, biraz ilgimizi gö-
rece kısa bir süre içinde iyi bir biçimde inceleyebileceğimiz bir alanda 
toplamak gerektiğinden, biraz da kamu örgütlerindeki kimi sorunlarla uy-
gulamanın öteki örgütlerdekine oranla değişik olmasından ötürü yaptığı-
mız bu sorun alanı seçimi, kuşkusuz bir kendincelik taşımaktadır. 

Yasama ile Yargı Erklerinin Dışarıda Bırakılması 

Yasama ile yargı kuruluşlarının kamu yönetimi konusundaki yapıt-
ların kapsamı dışında bırakılmaları, onların yönetim sorunları olmadı-
ğından değildir. Bu kuruluşların da yönetsel sorunları vardır. Kurultay'da 
bir tasarının işlem görmesi, çoğu kez oldukça yeterli bir yönetim düzeni-
nin varlığını gerektirir; bir dilevin** uygun bir biçimde yargıç önüne 
getirilerek yargılanması yüksek düzeyli bir yönetimi gerekli kılar. Ancak 
yasama örgütleriyle yargı kuruluşlarının kendi yapılarına özgü sorunları 
vardır; bu sorunların uzun uzun incelenmesi gerektiği için yasama ile 
yargı alanlarındaki yönetim bu betiğin kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Bununla birlikte, yasama kuruluşlarıyla yargı yerleri,*** kamu yöne-
timinin içinde yer aldığı ortamın birer öğesidirler. Bu kuruluşların ça-
lışmaları, tutumları ile yöntemleri burada ilgilendiğimiz örgütlerin yöne-
timini çoğu kez güçlü bir biçimde etkilerler. Dolayısıyla yasama örgüt-
leriyle yargıevlerinin*** işleyişi burada doğrudan doğruya, düzenli ola-
rak inceleme konusu yapılmamakla birlikte, kamu yönetimi üzerindeki 
etkilerini, ilerde yeri gelince incelememiz gerekecektir. 

Kamu Yönetimi ile Onun Dışındakiler 

Ülkemizde kamu yönetimi ile onun dışında kalan yönetimler arasında 
bir ayrım yapılmasına alışılmıştır. Yurttaşın gözünde kamu yönetimi 
"genörgütçü,"**** özel kesimdeki yönetim ise "verimli"dir. Kamu yöne-

* Birleşik Amerika yasama örgeninin adı olan "Congress" sözcüğünü dilimiz-
de genellikle yapıldığı gibi Fransızca biçimiyle Kongre olarak kullanacak yerde, 
sözcük anlamıyla Türkçeye çevirip Kurultay demeyi daha uygun bulduk. (Çeviren) 

** Arapça kökenli dava sözcüğü için Türk Dili Araştırma Kurumu'nun Osman-
lıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu'nda (1935) dilev karşılığı önerilmiş, ancak bu öneri 
uygulama alanına girememiştir. Dilemek eyleminden türetildiği anlaşılan bu güzel 
sözcüğün, dava sözcüğünün tüzel anlamının yanı sıra genel dildeki 'savunulan dü-
şünce' anlamım da başarıyla karşılayabileceğine inanıyor, bu yapıtın 1980 baskı-
sından bu yana iki anlamda da kullanıyoruz. (Çeviren) 

*** Bu yapıtın 1975 baskısından beri yargıevi sözcüğünü mahkeme, yargı yerini 
ise kaza mercii karşılığı olarak kullanıyoruz. (Çeviren) 

**** Genörgüt sözcüğünü Batı dillerindeki bürokrasi karşılığı olarak 1975 yılında 
türetip bu yapıtın o yıl yapılan baskısından bu yana kullandık. Bu yabancı söz-
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timine yönetki karışmıştır; özel kesimdeki yönetimse yönetki dışıdır. Ka-
mu yönetimi "yazçizci"dir, özel kesimdeki yönetim öyle değildir. Bunun-
la birlikte, köke inildiğinde bu çok katı ayırımın gerçeklere uymadığı gö-
rülür. Bu betiğin çeşitli yerlerinde göreceğimiz gibi, geniş çaplı kamu ku-
ruluşlarıyla özel kuruluşlar arasındaki benzerlikler ayrılıklardan daha çok-
tur. Dolayısıyla, kamu yönetiminin çalışmasını incelerken özel tecim ya 
da işleyim kuruluşlarında yapılmış araştırmaların sonuçlarından yararla-
nılabilir. Yönetim yaşamında, küçük örgütlerle büyük örgütler arasındaki 
ayrılıklar, genellikle kamusal kurumlarla özel kurumlar arasındaki ayrı-
lıklardan daha çoktur. Örneğin, 100 yataklı bir sayrılarevi ile 50 yataklı 
bir sayrılarevinin örgüt sorunlarıyla yönetim sorunları arasındaki ayrım, 
bunlardan birinin kamuya, öbürünün özel bir kişiye bağlı olmasından do-
ğacak ayrımlara oranla daha çok olacaktır.1 

Kamu Yönetimi ile Özel Yönetim Arasındaki Benzerlikler. Kamu ku-
ruluşlarıyla özel kuruluşların yönetim sorunları arasındaki benzerlikler, 
özel bir kuruluş kamuya geçtiğinde açıkça ortaya çıkar. Uzak olmayan bir 
geçmişte, Chicago'daki kent içi demiryollarının iyeliği kamuya geçti. Dı-
şardan bakan bir göz için aradaki ayrım sezilemeyecek ölçüde önemsizdir. 
Kaygalar yerinde durmakta, eski vagonlar kullanılmakta, eski aylıklar 
alınmakta, eski bildirmelik uygulanmakta, eski görevliler eski üstlere bağ-
lı olarak daha önceki işleri yapmaktadırlar. Yalnız ortaklığın akçal örgü-
tüyle en üst düzeydeki birkaç yöneticisi değişmiştir. Akçal örgütteki de-
ğişiklik, ellerindeki borç belgitlerine ürem ödenen kişilerin kimliğinde bir 
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ayrıca ortaklığa donatımını yenileye-
bilmesi için akça bulabilme olanakları sağlamıştır. Üst yönetim görevli-
lerindeki değişikliklerin etkisi ise daha göze çarpmamaktadır. Bununla 
birlikte, söz konusu değişikliklerin ikisi de iyelikte bir değişme olmadan 
gerçekleştirilebilirdi. Chicago kenti demiryolu işletmesinin özel kişilerin 
elinde kalmasını yeterince isteseydi, gereçlerin yenilenmesini olanaklı kıla-
cak bir akçal yardım sağlamak yoluna gidilebilirdi. İyeliği ellerinde bu-
lunduran özel kişiler de görevlilerde benzer değişiklikleri yapabilirdi. Gö-
rülüyor ki, ister kentin, ister özel kişilerin elinde olsun, söz konusu demir-
yolu yönetiminin ana sorunları olduğu gibi sürüp gitmektedir. 

Gerek kamusal, gerek özel yönetimde genellikle benzer becerilere ge-
reksinme duyulur. İşini büyük bir korunç ortaklığından Washington'daki 
İşçi Sayımlamaları Kolu'na aktaran bir sayımlamacı, yaptığı işlerin ner-
deyse birbirinin eşi olduğunu görecektir. Bir sayımlamacının, kamusal ya 
da özel, çeşitli örgütlerin yararlanabileceği becerileri vardır. Körbağırsak 
işlemcesi yapan bir sağaltman* da ister özel olarak, ister bir Ordu sayrı-
cüğün genel dildeki "yazçizcilik" anlamı dışında bir başka —bilimsözü— anlamı 
da 'büyük, geniş çaplı örgüt'tür. "Gen" sözcüğü Anadolu'nun çeşitli yörelerinde 
"geniş" anlamında kullanılmaktadır. Bir yandan bu kullanımı göz önünde bulundu-
rarak, bir yandan da dilimize uzun yıllardan beri yerleşmiş bulunan "gensoru, ge-
nelge, genel" sözcüklerine benzeştirerek "genörgüt" karşılığını öneriyor, burada da 
o anlamda kullanıyoruz. (Çeviren) 

1 Bakınız: M.T. MacEachern, Hospital Organization and Management (2'nci 
baskı, Chicago: Physicians' Record Co„ 1946). 

* Sağaltman sözcüğünü, yabancı kökenli olan hekim, doktor sözcüklerinin kar-
şılığı olarak türetip ilk kez bu yapıtın 1975 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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larevinde çalışsın, belirli bir yöntemi kullanacaktır. General Dwight Eisen-
hower, ordudan Columbia Bilimyurdu'na başkan olmak için ayrılmıştır. 
Bu ikisi denli birbirinden ayrı kuruluş düşünmek güçtür. Ancak, öyle sa-
nıyoruz ki iki kuruluşun sorunları, kendisinin yeni görevine uymasında 
büyük bir güçlük çıkarmayacak ölçüde birbirine benzemekteydi. 

Kamu Yönetimi ile Özel Yönetim Arasındaki Ayrımlar. Bu iki yöne-
tim arasındaki benzerlikler sanıldığından çok olmakla birlikte, aralarında 
birtakım ayrılıklar bulunduğu da bir gerçektir. Bunlar genellikle nitelik-
ten çok ölçü ayrımlarıdır. 

Örneğin, gerek kamu kuruluşları, gerek bunların dışında kalanlar ge-
nellikle yasalara dayanırlar. Bir kamu kuruluşunun çalışmalarına, genel-
likle Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanan bir yasa ya da Başkanlık buyruğu 
onam verir. Bütün ortaklıklarla generk dışındaki öbür örgütlerin birçoğu, 
yasal bir onama, yasal bir düzenlemeye uygun olarak çalışırlar. Yasa, iki 
tür kuruluşta çalışan görevlilerin de, çalışmalarını belirli tüze kuralları 
içinde yürütmelerini buyurur. Bununla birlikte, bir kamu yöneticisinin 
görevleriyle sorumlulukları, genellikle, özel kesimdeki benzerlerine oran-
la çok daha ayrıntılı olarak saptanmıştır; onu yargıç önünde görevlerinden 
dolayı sorumlu tutmak olanağı daha çoktur. Örneğin, bir ortaklık kural 
olarak görevlilerinin satınalma işlerini yönetim kurulunun uygun göre-
ceği şu ya da bu yönteme göre yürütmelerine onam verebilir. Buna kar-
şılık kamusal bir satınalmanın, genellikle, duyuru, en düşük ederi önere-
ne bırakma, giderin gerçekleştirilmesi gibi çeşitli konulardaki tüze kural-
larına uygun olarak yapılması gerekir. Bir kamu kurulüşuna gereç alın-
masıyla ilgili bir sözleşme, söz konusu yasal yöntemlere uyulmazsa yargı 
yerlerince bozulabilir. 

Kamu yöneticisi, Kurultay'ın eleştirmesine, araştırmasına da konu 
olabilir. Yasama örgeni, yönetkil ya da başka nedenlerle, sık sık sorum-
lular aramak ister. Pearl Harbor yıkımının sorumlularını bulmak amacı-
nı güden uzun süreli Kurultay soruşturmaları bunun güzel bir örneğidir. 
Özel yönetici de kimi kez soruşturma konusu yapılabilir, ancak bu daha 
güçsüz bir olasılıktır; genellikle onun bir kamu kuruluşuyla ya da yasayla 
düzenlenmiş bir konuda iş yaptığı durumlarda söz konusu olur. Bununla 
birlikte, generkin tecimle işleyim üzerindeki düzenleyici etkisi genişledik-
çe onun da kamu kovuşturmasına konu olması olanakları artmaktadır. 

Özel yönetici, kendi örgütüyle kamunun esenliği arasındaki ilişkiyi yo-
rumlamada kamu yöneticisine göre daha geniş bir özgürlük içindedir. Özel 
yöneticinin öncelikle kendi özel amaçlarım gerçekleştirmek için işe atıl-
mış olduğuna genellikle inanılmasına karşılık, öbürünün kamu yararına 
çalışması beklenir; görevini kişisel çıkarları için kullanması aktöreye ay-
kırı sayılır. 1947'de, tahıl satağında vurgunculuk yapan kamu görevlileri, 
kendilerine özel bir üstünlük sağlayabilecek "bilgi"lerden yoksun olduk-
ları durumlarda bile kınanmışlardı. Kuşkusuz, tecim ya da işleyim kurum-
larının eder yöneltileri de, kamu yararına aykırı oldukları sezildiğinde 
araştırma konusu olabilir. 

Kamunun Kamu Yönetimi ile Özel Yönetime Karşı Olan Tutumları 
Arasındaki Ayrımlar. İkinci Büyük Savaş sırasında generk, işbırakımları 
karşısında üretimi sürdürmek amacıyla kömür ocaklarına el koymak ge-
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reğini duymuştu. Bu elkoymalarda yalnız ocaklara Amerikan bayrakları 
çekilip ocakları yönetmek üzere subaylar atanmasıyla yetinilmişti. Maden 
işçileri, yine de eski üstlerle, eski koşullarla, eski işleri yapmak üzere yer-
lerine dönmüşlerdi. Değişen, yalnız, birörnek giysili bir subayla bir bay-
raktı. Bununla birlikte, işçiler, ocakları generk "yönetirken" açıkça deği-
şik bir tutum takınıyor, generke karşı işbırakımma gitmenin bir bakıma 
yanlış ya da çekinceli olduğunu seziyorlardı. Bu tinsel etmen, işçilerin tu-
tumunda, yönetim sorununu da etkileyen bir değişikliğe yol açmıştı. 

Öte yandan generkin yaptığı işlerin verimsiz olduğu, bunlarda genel-
likle doğruluğa aykırı yönler bulunduğu yolunda yaygın bir inanç vardır. 
Kamu görevlisi konusundaki genel önyargı, onun yukarıdan bakan, üşen-
gen, savurgan bir kimse olduğu yolundadır. Laisser-faire  (bırakınız yapsın-
lar) görüşüyle Amerika'nın akıncı geleneğinden kaynaklanan bu tutumu, 
kamu sorunlarıyla uğraşan yöneticiler sürekli olarak göz önünde bulun-
durmalıdırlar. Bu tutum, özel kesimdeki yöneticilerin genellikle karşılaş-
madıkları sorunlar yaratır. 

Kamu yöneticisinin, kamunun kendi kurumunca görülen işlere karşı 
olan tutumlarını etkilemek konusundaki özgürlüğünün, çoğu kez belirtil-
memiş de olsa, bir çevresi vardır. Bir iş adamının, ürettiği özel kahvaltı 
peksimetini kamuya dilediği gibi duyurabileceği genellikle onanır. Buna 
karşılık Kurultay, çeşitli kuruluşların kamunun onamasını kazanmaya ça-
lışmaları biçiminde yorumlanabilecek olan "kamusal ilişkiler" eylemleri 
için yapılan giderlere yeğin bir biçimde karşı çıkmıştır. Bu amaç için ay-
rılan ödenekler genellikle tutum diziçabalarınm* ilk kurbanları arasın-
dadır.2 

Yukarıdaki örnekler kamu yönetimiyle işletme yönetimi arasındaki 
ayrımların yalnız bir bölümüne değinmek amacıyla verilmiştir. Bununla 
birlikte, bu ayrımlar dışında, ister bir din örgütü ya da işçi birliği, ister 
bir ortaklık ya da kamu kuruluşu söz konusu olsun, ana sorunların birçoğu 
değişmeyecektir. Tüm örgütleri kuşatacak genel bir yönetim kuramının 
ortaya konması, bu düşüncenin doğruluğu ölçüsünde olanaklıdır. 

YÖNETİMİN GELİŞİMİ 
Elli beş kişi, Anayasa'yı yazmak için Philadelphia'da toplandıkların-

da, Amerika Birleşik Generklerinin çoğası (nüfusu),  çoğu Allegheny dağ-
larının doğu kesiminde olmak üzere, Atlantik kıyısında yaşayan yalnız 
dört milyon kişiydi. Çoğanm büyük çoğunluğu tarımcılardan oluşuyor, 
bunların çoğu da bir ölçüde kendi kendine yeten bir yaşam sürdürüyorlar-
dı. Kamu kendi giysileriyle ayakkabılarını yapıyor, yiyeceklerini üretiyor, 
evini kuruyor, viskisini damıtıyordu. Generke olan gereksinmeleri azdı; 
işbirliğini gerektiren çalışmalar, çok az bir örgütlenmeyle gerçekleştirile-

* Diziçaba sözcüğünü, 1975 yılında, kampanya karşılığı olarak türetip bu ya-
pıtın o yılki baskısından bu yana kullandık. "Kampanya," istenen bir sonucu ger-
çekleştirmek amacına dönük bir eylemler ya da çabalar dizisidir. (Çeviren) 

1 Bunun ilginç bir ayralı belirli bir üye generk ya da kentte özel girişime yar-
dım etmek amacını güden kamusal tanıtımlardır. Özellikle üye generk yönetim-
leri, o bölge ürünlerinin (Wisconsin'in peyniri, California'nın  portakalı gibi) tanı-
tımı ya da oralara işleyimi çekmek için önemli giderlere katlanmaktadırlar. 
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biliyordu. Bir yol yapmak için komşular bir araya gelerek toprağı düzeltip 
gerekli köprüleri kuruveriyorlardı. County'ye* bağlı bir düşkünlerevi, ba-
kacak kimsesi olmayan birkaç yaşlıyı çatısı altında barındırıyordu. Özen-
gen bir güvenlik görevlisi, gönüllülerin de yardımıyla, "tutun, bırakma-
yın" bağrışları arasında suçluları yakalıyor ya da o çevreden kovup uzak-
laştırıyordu. 

Kent duyu, döşenmiş yollar, işçi örgütleri, büyük ortaklıklar, arkdüzen-
ler, sesleçler, balkı** ışıkları, uçaklar, arabalar, sinemalar, öğecik bomba-
ları gibi tümü kamu denetimini gerektiren çağdaş çılgınlıklar ortada yok-

* County, Birleşik Amerika'da sayıları 3.000'i aşan bir yerel yönetim birimidir. 
Başında yönetici olarak seçimle gelmiş kamu görevlilerinden oluşan bir kurulun bu-
lunduğu county'ler, üye generklerin ana yönetkil, yönetsel bölümleridir. Louisiana'da 
County'ler "parish" adım taşır. Bu yerel kuruluşların güvenlik işlerine bakan "she-
riff'leri  Amerikan izitlerinden° tanırız. Yurdumuzda bir yerel yönetim tüzel kişili-
ği olmayan "ilçe'Ierin kimi kez İngilizceye yanlış olarak "county" diye çevrildiği 
görülmektedir. (Çeviren) 

° İzit sözcüğünü film  karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 
baskısında kullandık. Anglo-Saksonca filmen  sözcüğünden gelen ingilizce film  söz-
cüğü, bu dildeki çeşitli anlamları arasmda 'selüloz nitrat, asetat ya da benzeri, in-
ce, katlanabilir, saydam bir özdekten yapılmış olup üzeri bir duyarkatla kaplan-
mış, fotoğraf  çekmeye yarayan nesne' anlamına gelmektedir. Sözcük daha sonra 
bildiğimiz sinema filmi  anlamına da gelmeye başlamıştır. Türkçeye bu iki anlamıy-
la girmiş bulunan sözcüğe karşılık ararken, filmin  üzerinde ışığın iz bıraktığı bir 
nesne .olması özelliğini göz önünde bulundurduk. Bu köke, "yapıt, yakıt, eşit, ya-
şıt, karşıt, somut, boyut" sözcüklerinde olduğu gibi -it ekini katarak, yukarıda anı-
lan anlamların ikisini de karşılamak üzere izit sözcüğünü türettik. Yeri gelmişken, 
dilimizde film  şeridi adı verilen —bu arada görevli eğitiminde kullanılan gereç-
lerden biri olan— filmstrip  için de izkuşak karşılığım öneriyoruz. (Çeviren) 

** Gerek Osmanlı dönemi gerek günümüz Türkiye Türkçesinde "balkımak" ey-
lemi, daha başka anlamların yanı sıra, özellikle 'parlamak, parıldamak, ışıldamak, 
şimşek çakmak' anlamlarında kullanılmıştır. Sözcük, bugün içlerinde Afyon,  Bur-
dur, Denizli, İzmir, Bursa, İstanbul, Çankırı, Urfa,  Gaziantep, Adana, Antalya, Muğ-
la'nın da bulunduğu en az 19 ilde kullanılmaktadır. Daha değişik söylemleri de 
bulunan bu sözcük, Anadolu Türkçesi dışında Kırgızca ile Kazan Türkçesinde de 
vardır. Bu eylemin ad biçimi olan "balkı," Kırgızca ile Kazan Türkçesinde bulun-
duğu gibi, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde de 'çok güzel; sancı, ağrı, sızı' gibi an-
lamlarda kullanılmaktadır. Ayrıca, bu kökten türemiş "parıl parıl" anlamında 
"balk balk" belirteci de kullanılmaktadır. Genel dilde yaygınlık kazanmamış olan 
"balkımak" eyleminin ad biçimi olan balkı'ya elektrik anlamı yüklenerek ortak 
dilin kapsamına alınmasını, bu arada elektriklendirmek için de balkılandırmak ey-
leminin kullanılmasını öneriyoruz. Daha başka birçok bilimsözünün de Türkçeleş-
tirilebilmesi için bir Türkçe karşılığının bulunmasını gerekli gördüğümüz "elektrik" 
sözcüğüne Atatürk döneminde "yaltırık" karşılığı önerilmişse de yaygınlık kaza-
namamıştır. Prof.  Dr. Oktay Sinanoğlu sözcüğe 1978 yılında "kıvılcım" sözcüğünü 
bölerek "kıvıl" karşılığım önermişse de bu karşılığın da tutacağım ummuyoruz. 
Yansılamalı bir sözcük olduğunu sandığımız "balkı" ise, birçok kulaklara yabancı 
olmamasının yanı sıra, yapısının güzelliği, söylenişindeki tokluk, kolaylık gibi özel-
likleri yönünden de bize çok uygun bir karşılık olarak görünmektedir. 1978 yılın-
da önerdiğimiz bu sözcüğün tutunup yaygınlaşmasını dileriz. (Çeviren) 
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tu. Bu eski, bu yalınç toplum yapısı içinde generk, giderlerin oylumu, uz-
manlık, görevli sayısı bakımından kısıtlıydı. 

Çoğa artışı, Birleşik Generklçrin yüzölçümünün genişlemesi, özellikle 
uygulayımbilimdeki gelişmeler, görünümü değiştirdi. Bağımsızlık savaşı sı-
rasında generke gereksinme duyurmayan birçok işlerin bugün kamu eliy-
le yapılması gerekmektedir. O günlerde komşuların kendiliğinden işbirliği 
etmesiyle çözülen birçok sorunlar, bugün çeşitli uğraşlardaki uzmanların 
üstün bir örgütlenme düzeyinde işbirliği etmelerini gerektirmektedir. 

Gelişme Nedenleri 
Generkin eleştiricileri, çağdaş generkin kazandığı genişliği, çoğu kez 

Amerikalı olmayan kişilerle karşı yöndeşliğe üye yönetkiciler arasında 
oluşturulan bir gizdüzen olarak tanıtmaya çalışırlar. Belirli çıkar küme-
leri generk karışımcılığındaki artışların ülkeyi toplumculuğa, belki daha 
da kötüye götüreceğinden söz ederler. Bu gibi uyarmalar, çoğu kez geç-
mişimizin generk eylemlerinin en düşük düzeyinde bulunduğu eski, daha 
dengeli dönemlerdeki kırsal yasamın duru, sevimli görüntüsüyle birlikte 
ileri sürülür. Konuşmacılar çağdaş uygarlığın kötülüklerini sayarken ilkel 
yaşamın güçlüklerinden söz etmezler. Bir sağlık kuruluşunun gerektirdiği 
giderlerden sızlanılır, ancak sarıkeziğin, kuşpalazının yıkıntısı unutulur. 
Sesleçle ilgili işlerin düzenlenmesi öfkeli  yakınmalara yol açarken ucuz 
seslecin yararları düşünülmez. Akaryakıt vergisi generk yükünün kor-
kunç bir örneği olarak alınırken döşenmiş yolların sağladığı yararlar do-
ğal sayılır. 

Kamu görevlerinin kapsamı sorunu kuşkusuz tartışma konusu yapıla-
bilir. Ancak gerçek olan bir nesne varsa o da kamu eylemlerinin kısıtlan-
masını en çok isteyenlerin bile, bu yoldan kamu giderlerinde önemli bir 
kısıntı yapılabileceğine gerçekten inanmadıklarıdır. Bugün kamu giderle-
ri üzerinde yapılmakta olan sert tartışmalar, birleşik generk giderlerinin 
yılda 25, 35 ya da 45 milyar dolar mı olması gerektiği konusundadır. Ner-
deyse kimse bu giderlerin bir ya da beş milyar dolara indirilebileceğine 
inanmamaktadır. Demek oluyor ki, çağdaş uygarlık, beğenilsin beğenilme-
sin, kamu görevleriyle eylemlerine olan gereksinmeyi artırarak çağdaş ge-
nerki çok büyük bir girişime dönüştürmüştür. 

Toplumbilimciler, kamu görevlerindeki genişlemeyi işleyimsel buluş-
ların gelişmesiyle karşılaştırmışlar, artan kamu eylemi isteklerini çeşitli 
uygulayımbilimsel gelişmelerin etkisine bağlamışlardır.3 Bunun apaçık bir 
örneği içitimli* arabanın bulunmasıdır. Amerika'da şimdi bir ABG** Yol 

3 Bakınız: William F. Ogburn, Social Change (New York: The Viking Press. 
1922); National Resources Planning Board, Technological Trends and National Po-
licy (Washington: Government Printing Office,  1937) 

* Bu yapıtın 1975 baskısında otomobil karşılığı olarak içitimli sözcüğünü türe-
tip önermiştik. Daha sonra Türk Dil Kurumunun bizim de üyesi olduğumuz Batı 
Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkurulu'nda, ad olarak otomobil için ara-
ba karşılığının kullanılması, içitimli sözcüğünün de burada olduğu gibi otomobilin 
önad anlamı için benimsenmesi uygun görüldü. 

** Devlet için generk karşılığım kullandığımıza göre, Amerika Birleşik Generk-
leri'nin kısaltılması olan ABD'yi de ABG'ye dönüştürdük. (Çeviren) 
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Örgütü, üye generklerde karayolu kurulları, yerel düzeyde "County"lerle 
kent yönetimlerinde* yol bölümleri vardır. Birleşik generkin üye ge-
nerklere, onların da yerel kuruluşlara yol işleri için akçal yardımlar yap-
ması yöntemi ortaya çıkmış, daha çok sayıda görevli çalıştırılmasını ge-
rektirmiştir. Yeni ulaşımı düzenleme yöntemleri, onları uygulayacak ge-
niş bir kolluk görevlileri ordusuyla birlikte ortaya çıkmıştır. Araçlar için 
olduğu gibi onları kullananlar için de yetki belgeleri, yeterlik belgeleri 
alınması yükümlülüğü konmuştur. Çabuk ulaştırma, üye generklerin ala-
nını aşan alım satımı geliştirmiş, sorunlarını artırmış, arabalarla, demir-
yollarıyla ilgili çıkarlar arasında denge sağlanması sorunu ortaya çıkmış, 
kamusal eylemlerde artışlar ya da düzenlemeler yapılmasını gerektirmiş-
tir. Genel güvenlik sorununda da değişiklik olmakta, suçluların kısa bir 
sürede uzun yollar alabilmeleri dolayısıyla birleşik generkle üye generk-
lerin güvenlik görevleri bu konuda daha çok önem kazanmaktadır. Güven-
lik görevlerine olan gereksinmeyi artıran araba dinlenekleriyle yol boyu 
evleri birdenbire çoğalmıştır. Arabalar pahalı olduğu için genel olarak 
bölmeçle satılmaları gerekmekte, bu ise bölmeçli satışların düzenlenmesi 
gereğini ortaya çıkarmaktadır. Amerikan toplum yaşamının nerdeyse bir 
tek yönü bile bu uygulayımbilimsel değişikliğin etkisi dışında kalmamış, 
çoğu kez de bu etki kamu görevlileri sayısında artışlara yol açmıştır. 

Uygulayımbilimsel değişiklikten başka, çağcıl yaşamın gerektirdiği şa-
şırtıcı çeşitlilikle uzmanlaşma da generk eylemlerinin artması sonucunu 
doğurmuştur. Bireyler artık kendi kendine yeterli değildir. Bir geçimsel 
çöküntü ya da şişkinlik** dönemi, Maine'in Portland kentindeki bir kimse 
ile Oregon'm Portland kentinde yaşayan bir kimsenin ortak esenliğinin 
birbirine ne ölçüde bağlı bulunduğunu çarpıcı bir biçimde ortaya koyar. 
Bu karşılıklı bağlılık sorunuyla generkin gün geçtikçe daha çok uğraşması 
gerekmektedir. Belirli bir yerel toplulukça kurulan yardım dernekleri, 
amaçları ne denli iyi olursa olsun, yurt ölçüsündeki sorunların çözümün-
de etkili olamazlar. Yerel toplulukların 1930'lardaki geçimsel bunalımı, 
1940'lardaki şişkinlikle konut bunalımını karşılama konusundaki başarısız 
çabaları, bu yolun toplum sorunlarının çözümünde yararsız olduğunu gös-
termiş bulunmaktadır. Ulusal ölçekli bir geçimsel yapı, generkin eyleme 
geçmesini gerektirir. 

Sayı Artışları, Gider Artışları 
Bugün çalışmakta olan her on kişiden biri, birleşik generk, üye generk 

ya da yerel yönetim düzeylerinde kamu görevi yapmaktadır. Bu betiğin 
okuyucuları, büyük bir olasılıkla "ak yakalı"*** uğraşlarda çalışacaklarına 
göre, içlerinden beş kişide birinin eninde sonunda şu ya da bu düzeyde 
kamu görevi alacaklarını söylemekte bir aşırılık yoktur. Generkin çeşitli 
dallarıyla, ülkedeki en büyük işveren olduğu kuşkusuzdur. En büyük or-

* Kent yönetimi deyimini, bu yapıtın 1975 baskısından bu yana, yabancı kö-
kenli bir sözcük olan belediye karşılığı olarak kullandık. (Çeviren) 

** Şişkinlik sözcüğünü bu yapıtın 1975 baskısından bu yana enflasyon  karşılığı 
olarak kullanıyor, deflasyon  karşılığı olarak da inginlik sözcüğünü öneriyoruz. (Çe-
viren) 

*** "Ak yakalı" (white collar) sözü, yaptıkları işin kirletici olmaması dolayı-
sıyla, düzgün, bakımlı giyinebilen çalışanlar ulamım anlatan bir sözdür. (Çeviren) 
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taklıkların giderleri bile generkinkiler yanında pek önemsiz kalır. 1948'de 
ulusal gelirin %23'ü kamu kesimine gitmiştir. 

Birleşik generkle kent yönetimlerindeki genişleme ötekilerden çok ol-
makla birlikte, üye generklerle county'lerde de kamu görevlileri sayısı 
artmış, bunların çalışma alanları genişlemiştir. Kamu yönetiminin çalış-
tırdığı görevli sayısı hızla arttıkça giderler de çok hızlı bir gidişle yüksel-
miştir. Artış oranını sayıların yardımıyla bile tasarlamak güçtür. 1947 ak-
çal yılında Başkan Truman, yaklaşık olarak 37 milyar doları bulan bir ge-
çinge* önermişti. 1840'da birleşik generkin yıllık geçingesi 24 milyonun 
biraz üstündeydi. 1947 geçingesi, 107 yıl öncekinin bin beş yüz katının da 
ötesindeydi. Buna karşılık ülkenin çoğası 1840'dakinin sekiz katından bi-
raz ilerdeydi. 

İşlerin Çeşidindeki Artış 
Andrew Jackson, kamu işlerinin olağan yetenekte bir kimsece, özel 

bir yetişme ya da eğitime gerek duyulmadan yapılabilecek yalmçlıkta ol-
duğu kanısındaydı. Yönetimin kamuya daha yakın olmasını sağlamak üze-
re, kamu görevlerinin yurttaşlar arasında düzenli olarak el değiştirmesini 
öğütledi. Onun düşüncesine göre, yönetim işi bu amaçla eğitilmiş kimse-
ler yerine, özengenlerce yapılabilirdi, yapılmalıydı. 

Bugün durum çok değişmiştir. Generk, kan uzmanları, lehimciler, ku-
ramsal doğabilimciler,** uğraşman çilingirler, balkı ölçmenleri, çekit ölç-
menleri, geçimbilimciler, ev geçimbilimi uzmanları, uzbilimciler, işleticiler 
gibi usa gelebilecek tüm uğraş ya da uziş adamlarından yararlanır. Generk, 
görevlerini yerine getirebilmek için bunların tümüne gereksinme duyar. 
Üstelik kamu kuruluşları, iş olanakları yalnız kamu kesiminde bulunan 
yüzlerce uğraşman ya da uzişçi çalıştırırlar. Örneğin, orman okulları, öğ-
rencilerinin tümünü kamu görevi için yetiştirirler. Çeki uzmanları, par-
mak izi uzmanları, ordudaki görevliler, denizciler yalnız kamu kuruluşları 
için yetiştirilen görevlilerin başka örnekleridir. Kamu yönetiminde yarar-
lanılan uğraşların dökümü, Amerika'daki uğraş sanları sözlüğündekilere 
yakın bir uzunluktadır. 

YÖNETİMİN İNCELENMESİ 
Generk aygıtının giderek genişleyip görevlerinin çoğalması, ulusal ge-

lirin artan bir bölümünü kullanır duruma gelmesi üzerine, kamu kuruluş-
larının daha verimli bir biçimde çalışması, bir başka deyişle en az çabay-
la en çok iş başarması yolundaki istekler de artmıştır. Bu istekleri kar-
şılamak üzere, bilimyurtlarmda özel eğitim izlenceleri*** düzenlenerek, ay-

* Geçinge sözcüğünü, 1975 yılında "geçinmek" eyleminden bütçe karşılığı ola-
rak türetip ilk kez bu yapıtın o yılki baskısında kullandık. (Çeviren) 

** Doğabilim sözcüğünü fizik,  doğabilimci sözcüğünü fizikçi  karşılığı olarak 1975 
yılında türetip ilk kez bu yapıtın o yıl yapılan yeni baskısında kullandık. (Çeviren) 

*** Bundan sonra da sık sık kullanılacak olan izlence sözcüğünü, "izlemek" ey-
leminden —dilimize uymayan, "program, porgıram, pırogram, porram" gibi değişik 
biçimlerde söylenip yazılan— program karşılığı olarak 1974 yılında türetip ilk kez 
bu yapıtın 1975 baskısında kullandık. "Program," yapılacak işlerle izlenecek yön-
temleri belirleyen, kendisinin de izlenmesi gereken bir belge olduğuna göre, "iz-
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rica generkin kendi yapısı içinde düzenli araştırma çalışmalarına girişile-
rek yönetim sorunlarının daha iyi anlaşılmasına çalışılmıştır. Kamu yöne-
timi konusunun incelenmesiyle ilk kez ilgilenildiğinde, ilgi daha çok "ka-
yırma" (spoils) düzeninin birer özelliği olan yiyicilik konusuyla verimsiz 
çalışma konusu üzerinde toplanmıştı. 

Kayırıcılığın Yok Edilmesi 
Amerikalı'nm düşüncesinde yönetki ile yönetkiciye karşı öteden beri 

derin bir kuşku yer almıştır. Ayrıca yetenekli gençlerin çoğunluğunun uğ-
raş olarak yönetkiyi seçmek konusundaki isteksizlikleri, onu kamu görev-
lerini yönetkil eylemler için ödül olarak kullanan yönetkicilerin eline bı-
rakmıştır. Kamu görevleri yalınç, az olduğu sürece, kamu erki yöndeşlik-
ler arasında el değiştirdikçe görevlilerin de değişmesi bir ölçüde önemsiz-
di. Yönetimde yüksek uzmanlık bilgisine duyulan gereksinme arttıkça ka-
yırma düzeni kamuya daha dokuncalı olmaya başladı. Verimli bir yönetim 
düşüncesinin ilk savunucuları, çabalarını, daha çok görevlilerin yeterlik 
ilkesine göre seçilmelerini sağlayacak düzenlerin kurulması amacına yö-
nelttiler. 

Başkan Garfield'in,  aradığı görevi elde edemeyen birince öldürülmesi, 
yeterlik düzenini kurup onun bekçiliğini edecek bir Birleşik Generk Gö-
revliler Kurulu (civil service commission) kurulması yolundaki akımı güç-
lendirdi; bu örgüt 1883 yılında Pendleton yasasıyla kuruldu. Üye generk-
lerle kent yönetimlerinde doğruluğa aykırı uygulamaların geniş ölçüde or-
taya çıkması, oralarda da benzer gelişmelere yol açtı. Yıllar geçtikçe, gö-
revlilerin yönetkil yeğlemelere ya da yönetki alanında gösterdikleri ça-
balara göre değil, bir sınavla seçilmesi yolundaki uygulama genişlik ka-
zandı. Bugün, kayırıcılık sona ermiş olmamakla birlikte, birleşik generkte, 
üye generklerde, kent yönetimlerinde çalışan kamu görevlilerinin çok bü-
yük bir bölümü yeterlik ilkesine göre işe alınmaktadır. 

Verimlilik Amacı 

Kamu görevlerinin yürütülmesinde verimli çalışma isteklerinin önem-
li bir bölümü, örgütlenmiş vergi yükümlülerinden gelmiştir. Verimli çalış-
ma eksikliği giderleri artırıyor, vergilerin yükseltilmesine yol açıyordu. 
Dolayısıyla kamu eylemlerinin yeni alanlara yayılmasına sertlikli karşı 
koyanlar bile, gerekli sayılan çalışmaların verimli bir biçimde yapılma-
sında direniyorlardı. 

Düşünce alanında, gerek verimliliği savunanlar, gerek kayırmaya kar-
şı çıkan akımlar "yönelti" ile "yönetim" arasında çok kesin bir ayrım bu-
lunduğu varsayımına dayanmaktaydı. Yasama kuruluşları ile seçimle ge-
len kamu görevlilerinin yöneltiyi belirlediği, yönetimdeki kamu görevli-
lerinin ise yalnız bunları uyguladıkları varsayılıyordu.4 Önce, bu varsayı-

lence" sözcüğü bu kavramı betimleyici bir biçimde anlatmakta olması bakımından 
da uygun görünmektedir. Arada geçen süre içinde izlence sözcüğü yaygın olarak 
kullanılmış, birçok sözlüklere de girmiştir. (Çeviren) 

4 Bu ayırımla ondan doğan sorunların tartışılması için ileride Bölüm 15'e ba-
kınız. 
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ma göre yönetkil sorumluluk yalnız seçimle iş başına gelen kamu görev-
lileri için söz konusudur. Yönetim, elerkine* ters düşülmeden, yeterlik il-
kesine göre seçilmiş, "yan tutmayan" görevlilere bırakılabilir. İkinci ola-
rak bu görevliler yöneltinin oluşturulmasından değil, yalnız onun savur-
ganlığa gidilmeden —olabildiğince verimli bir biçimde— uygulanmasın-
dan sorumlu olurlar. 

Kamu yönetimi kuramcılarıyla yönetim ilkeleri üzerinde yazı yazan-
ların çoğu, verimliliğin kamu kuruluşlarında başarının ölçüsü olduğu var-
sayımını benimsemişlerdir. Bu betikte söz konusu ilkelerden bir bölümü, 
daha geniş bir yönetim anlayışı içinde incelenecektir.5 

Kamu Yönetimi Eğitimi 

Okullarda kamu yönetimi eğitimi, bu ülkede oldukça yenidir. İlk bü-
yük öğrence betiği 1925'te yayımlanmış, bilimyurtlarımn yönetkibilim bö-
lümlerinde verilen kamu yönetimi eğitimi giderek başlıca bilimyurtları-
nın izlencelerinde yer almaya başlamıştır. 

Eğitimde iki ana vurgu söz konusuydu. Önce, öğrenciler, ilerde sınav-
dan geçerek kamu görevini uğraş olarak benimsemek üzere kamu yöneti-
mini ana öğrenim alanı (majör) olarak seçebilirlerdi. Columbia Bilimyur-
du'na bağlı Kamu Yönetimi Kurunu** ile Syracuse Bilimyurdu'ndaki Yurt-
taşlık-Kamu îşleri Okulu çıkışüstü düzeydeki kamu yönetimi eğitiminde 

* Elerki sözcüğü demokrasi karşılığı olarak kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu'-
nun Türkçe Sözlük'ünün 1945'te yayımlanan ilk baskısından bu yana çıkan bütün 
baskılarında yer alan bu güzel sözcüğü dilciler arasında bile pek az kişinin duy-
muş olduğunu biraz da şaşkınlıkla gördük. "El''in kamu anlamında kullanılışının 
örnekleri bugünkü Anadolu Türkçesinde bulunduğu gibi, bu sözcüğün "el ne der?" 
"el mi yaman, bay mi yaman?," "elle gelen düğün bayram" gibi deyim ya da ata-
sözlerindeki anlamı da budur. Dilimize gerek köken, gerek söyleniş bakımından 
tümüyle yabancı olan "demokrasi" sözcüğü bu yüzden TBMM'nde andiçen kimi 
saylavlarca bile yanlış olarak "demokrasi" biçiminde söylenmekte, elerkil generk 
yönetimine geçişten sonra "demokrat" sözcüğü Türkiye'nin kırsal kesiminde ya-
şayan geniş yığınlarca "demirkıraf'a  dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu çeviride 
1975 baskısından bu yana, sürekli olarak kullandığımız "elerki," "elerkil" sözcük-
lerinin başka yazarlarca da benimsenerek dilimizde yaygınlaşmasını diliyoruz. (Çe-
viren) 

5 Bugün benimsenmiş bulunan kamu yönetimi ilkelerinden bir bölümünün 
eleştirici bir çözümlemesi için bakınız: Herbert A. Simoıı, Administrative Behavior 
(New York: The Macmillan Co, 1947). Bölüm 2. Dwight VValdo, The Administrative 
State (New York: The Ronald Press, 1948). 

** îngilizcedeki institute (Fransızca institut) sözcüğü, Latince instituere (kur-
mak) eyleminin geçmiş sürev ortacı olan institutus'tan türemiş olup "kurum" an-
lamına gelmektedir. Kurum sözcüğünün dilimizde yerleşmiş bir anlamı bulundu-
ğu için, Türkçede enstitü biçiminde kullanılmakta olan bu sözcüğe, yine kurmak 
eyleminden, ancak bu kez "akın, basın, ekin, sorun, yayın, yazın, yığın" gibi söz-
cüklerin yapısını örnekseyerek kurun karşılığım 1979 yılmda türetip bu yapıtın 
1980 baskısından bu yana kullandık. (Çeviren) 
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öncülük eden ilk kuruluşlar arasındadır. Böyle bir eğitim görenlerin ço-
ğu, daha çok yerel, üye generk ya da birleşik generk örgütlerinde "kur-
may" görevlere —görevliler* ya da geçinge uygulamanları, yönetim yar-
dımcıları ya da araştırma görevlileri olarak— atanırlardı. Giderek görevli 
alma yöntemlerinde, kamu yönetimi eğitimi görmüş bilimyurdu çıkışlı-
lara iş olanakları sağlayacak değişiklikler yapılmıştır. ABG Görevliler Ku-
rulu, Leonard D. White'ın etkisiyle, ilk kez 1934'te "Junior Civil Service 
Examiner" (Görevli Sınavı Uzmanı Yardımcılığı) için bir sınav açmış, ki-
mi kamu kuruluşları bu sınavda başarı gösteren adayları işe almıştır. Son-
radan seçimlik daha başka birtakım toplumsal bilim konularındaki "Junior 
Professional  Assistant" sınavlarını da içine alacak biçimde genişletilen bu 
sınav, kamu yönetimi alanında eğitim görmüş kişilerin birleşik generk ku-
ruluşlarına alınmasında önemli ölçüde etkili olmuştur. 

Kamu yönetimi konusunda uzmanlaşan öğrencilerden çok daha yük-
sek sayıda öğrenci de, bu konuyu başka uğraş konularındaki uzmanlık eği-
timlerine yardımcı olarak almaktadırlar. Uğraşı ne olursa olsun, kamu gö-
revinde sürekli olarak çalışmak isteyenler için biraz kamu yönetimi eği-
timinin çok gerekli olduğu kanısı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kimi ölçmen-
lik okulları bayındırlık alanında çalışacak ölçmenlerin bu konuda öğren-
celer almasını gerekli kılmakta ya da öğütlemekte, birçok tüze okulları da 
ilerde kamu kuruluşlarında görev alacak öğrencileri için izlencelerine özel 
öğrenceler koymaya başlamaktadırlar. 

Kamu yönetimi eğitimi görmüş kişilere olan gereksinmenin artması 
üzerine, bu konuda öğretim yapan okullar, bu bilgi alanını tanımlamaya, 
kamu tüzesi ile yönetkibilim gibi öteki konulardan ayırdetmeye çalışmak 
gereğini duymuşlardır. Bu iş kolay olmamıştır. Okullarla yazarların çoğu-
nun kamu yönetimi eğitiminin alması gereken yön konusunda bugüne dek 
kesin bir sonuca varmadıklarını söylemenin yanlış olmayacağını sanıyoruz. 

KAMU YÖNETİMİ KURAMININ AMAÇLARI 

Kamu yönetimi konusunun incelenmesinde, kavram olarak birbirin-
den ayrılabilen, ancak uygulamada çoğu kez birbiri içine girmiş bulunan 
iki amaç güdülebilir: Bu amaçlar, (1) örgütler içinde bir araya gelen bi-
reylerin nasıl davrandıkları, örgütlerin nasıl çalıştıkları, (2) kurumların 
en etkili bir biçimde nasıl örgütlenmeleri gerektiği konusunda öğütleme-
lerde bulunulmasıyla ilgili olabilir. Sağaltmanlığm kişi dirirnbilimi alanın-
daki bilginin artış hızına bağlı olarak gelişmesi gibi, etkili bir örgütlen-
meyle, yöntemle ilgili yöntemlerin de örgütler içinde bir araya gelen bi-
reylerin davranışları konusunda geliştirilecek sağlam bir kurama daya-
nacağı doğaldır. 

* Burada görevliler sözcüğünü personel karşılığı olarak kullanıyoruz. Bu söz-
cüğü "görevli yönetimi" (personel yönetimi), "görevlicilik" (personelcilik) gibi söz-
leri karşılarken de kullanacak, dilimizde bugün yaygın olarak kullanılmakla bir-
likte bu yönetsel işlevi uygulamada çok eksik olarak yerine getiren birimleri çağ-
rıştırması, üstelik pek başarılı bir karşılık da olmaması dolayısıyla "özlük işleri" 
deyimine yeğ tutacağız. (Çeviren) 
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Örgüt-içi Davranışların İncelenmesi 

Örgütler içindeki davranışların incelenmesi kuralcı olmayan bir nite-
lik taşıyabilir; bir başka deyişle, böyle bir inceleme araştırmayı yapanın 
isteklerinden, değerlerinden ya da önyargılarından ayrı tutulup kişi ilişki-
lerinin nesnel bir çözümlemesine dayandırılabilir. Sağlıkbilim* alanıyla 
yine bir benzetme yapmak gerekirse, yemece konusunda araştırma yapan 
dirimbilimcinin değer yargıları —kişioğlunu acı veren bir sayrılıktan kur-
tarmak için bir yol bulma dileği— çalışması için bir isteklendirme öğesi-
dir, ancak buluşlarının içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Söz konusu araştırıcı, 
yemeceyi iyileştirmeye değil de yemece yapmaya çalışsaydı, kişi gövdesi 
konusunda yine o bilgilere gereksinme duyacak, onları elde etmeye çalışa-
caktı. Gerçekten de yemece araştırmalarındaki en önemli gelişmelerden bi-
ri yılkılarda** yemece yapma yöntemlerinin bulunması olmuştur.6 

Toplum bilimleri alanında da doğa bilimleri alanındaki nesnelliğe ge-
reksinme duyulmakla birlikte, uygulama bunu sağlamanın çok daha güç 
olduğunu göstermiştir. Araştırıcının tutumları ile isteklerini etkisiz kılmak 
kolay olmamaktadır. Kamu yönetimi alanında yazılanların çoğunda, "yö-
netsel dirimbilim"le "sağlıkbilim" karışıklığa yol açacak biçimde birbirine 
girmiş, yazarların değer yargıları, öne sürdükleri düşüncelerle sarmaş do-
laş olmuştur. 

Kamu yönetiminin örgüt sorunlarını incelemesi mi, yoksa yöneticilere 
öğütlerde bulunması mı gerektiği geniş ölçüde tartışılmış bir konudur. Ka-
mu yönetimi, bugüne değin ikisiyle de ilgilenmiştir. Konunun nesnel, bi-
limsel yönleri değerlerden ayrılmak, bu değerlere nasıl varılacağına iliş-
kin öğütler de davranışları ele alan nesnel bir örgüt bilimine dayandırıl-
mak koşuluyla bunda bir aykırılık yoktur. 

Bu betik daha çok bir bilim olarak yönetimle ilgilenecektir. Burada 
bilim sözü doğa bilimlerindeki kesinlikte değil, gerçeklerle değerleri ka-
rıştırmaksızın, olayları nesnel olarak kavrama anlamında alınmaktadır. 
Gerçeklere verdiğimiz bu önem, değerleri küçümsediğimizi göstermez. Yal-
nız yetkili yöneticilerin varmak istedikleri amaçlara —bu amaçlar ne olur-
sa olsun— karşılaştıkları olayları iyice bilerek varabileceklerine olan inan-
cımızı yansıtır. 

* Sağlıkbilim sözcüğünü tıp karşılığı olarak 1979 yılında türettik. (Çeviren) 
** Arapça kökenli hayvan sözcüğünün Türkçesi yılkıdır. Balasagunlu Yusuf, 

11. yüzyılda Kutadgu Bilik'te şöyle der: "Bilig bil, kişi bol, bedütgil özün,/ Ya yılkı 
atangıl, kişide yıra." (Bilgi bil, insan ol, kendini yücelt,/ Ya da hayvan adını al, 
insanlardan uzaklaş). Yılkı sözcüğü Osmanlı döneminde de, 1. hayvan, 2. at sürüsü, 
3. hayvan sürüsü anlamlarıyla yüzlerce yıl kullanılmış, daha sonra birinci anlam-
dan uzaklaşarak öbür anlamlarda kullanılır olmuştur. Biz bu sözcüğün ortak dile 
hayvan karşılığı olarak yeniden sokulmasını öneriyor, burada da bu anlamda kul-
lanıyoruz. Bu durum karşısında zooloji için de yılkıbilim karşılığını öneriyoruz. 
Bu sözcükleri ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

6 Minidiribilimden bu düşünceyi doğrulayan daha ilginç bir örnek verilebilir. 
Gerçekten, bu alanda çalışan bilim adamlarının kimisi konu üzerindeki bilgiyi say-
rılıkların ortadan kaldırılması ya da iyileştirilmesi için uygulamaya çalışırken, ki-
misi de yine o bilgiyi daha etküi minidiri savaşı yöntemleri geliştirmek amacıyla 
kullanmaktadırlar. 
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Uygulama Öğütleri 

Yönetim konusunda yapılacak incelemelerin "nasıl başarılı bir yönetici 
olunacağı" ya da "bir kamu kuruluşunun nasıl örgütleneceği" konusuna 
ilişkin kurallarla değil, örgüt davranışının nesnel bir çözümlemesiyle başla-
masını gerektiren birçok nedenler vardır. Bu nedenlerin birincisi, karşılaşı-
lan örgüt sorunlarına, kendiliğinden ya da işletkil olarak uygulanabilecek 
kuralların bulunmamasıdır. Yönetim alanında çalışanlar, kendileri bakı-
mından yönetime ilişkin bir durumu kavrayabilmenin —yönetimin tinsel 
gerçeklerini anlayabilmenin—, durum bir kez iyice anlaşıldıktan sonra da 
sağduyuyu kullanmanın yönetim ilkelerine oranla çok daha önemli olduğu-
nu görmektedirler. Bugünkü bilgi düzeyinde, yönetim kuramının sorunları 
tanılama bakımından taşıdığı uygulama değeri, alınacak önlemler konu-
sunda yapılabilecek öğütlemelerden çok daha yüksektir. 

İkinci neden, yöneticiliğin, salt ansal bilgiden çok becerilerle —yöne-
ticinin kişiliğiyle bütünleşen becerilerle— ilgili olmasıdır. Nasıl davranmak 
gerektiği konusundaki kurallar, söz konusu kurallara uygun olarak davra-
nışlarda bulunabilme yeteneği kazanılıp uygulanmadıkça bir yarar sağla-
maz. Kamu yönetimi eğitimi, uygulamada karşılaşılabilecek çok çeşitli du-
rumların tümünü kapsamasına olanak bulunmayan belirli kuralların öğre-
nilmesinden çok, söz konusu kuralların arkasında saklanan nedenlerin an-
laşılmasına önem verirse, yönetimle ilgili becerilerin kazanılmasına daha 
çok katkıda bulunacaktır. 

Yönetim alanındaki incelemelerde uygulamaya ilişkin öğütlerden ka-
çınmanın üçüncü nedenine daha önce değinilmişti. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, yönetim konusundaki uygulama öğütleri, hep öğüdü veren kişinin de-
ğerlerine bağlı olacaktır. Örneğin, bir işin verimli bir biçimde yapılmasıyla 
öncelikle ilgilenen bir kimsenin vereceği öğüt, elerkil sorumluluk ilkesini 
korumak isteyen bir kimsenin ya da iyelik ile öteki bireylerin ülevlerine* 

* 'Tüzenin gerektirdiği ya da birine ayırdığı nesne' anlamındaki Arapça kö-
kenli hak sözcüğü, yaygınlığı, tek heceli olmasından ileri gelen söyleme kolaylığı 
nedeniyle, yerini kolaylıkla alabilecek bir karşılık bulunması oldukça güç sözcük-
lerden biridir. Sözcüğe daha önce "sağpay, pay; kazanım" gibi birtakım karşılıklar 
önerilmişse de bunlar içinde benimsenebileceği umudunu veren olmamıştır. Genç 
dil ülküdeşim Dr. Süreyya Ülker, bir görüşmemizde yanılmıyorsam 1930'larda bir 
yolcu gemisine ad olarak verilen, ayrıca soyadı olarak alınmış olduğunu da söy-
lediği ülev sözcüğünün bu anlamda kullanılabileceğini öne sürdü. Bu görüş bize 
çok yerinde, çok ilginç göründü. Türk Dil Kurumunda yaptığımız araştırmalarda 
bu sözcüğün hangi anlamı karşılamak üzere türetildiğini ortaya koyamadığımız 
gibi Kurum'un sözlük niteliğindeki yayınlarında da izini bulamadık. Bununla bir-
likte, sözcüğün "ülemek" eyleminden türediği açıktır. Türkiye Türkçesinde daha 
çok "üleşmek, üleştirmek" biçimlerinde kullanılan "ülemek" eylemi Divan-ü Lû-
gat-it Türk'te (11. yüzyıl) yer aldığı gibi Uygurca ile Çağataycada da bulunmak-
tadır. Geçimbilimde "inkısam" (distribution) karşılığı olarak kullanılan "üleşim" 
sözcüğü de yine bu eylemden türemiştir. "Taksim etmek, paylaştırmak" anlamına 
gelen ülemek eyleminden türemiş bir ad olan ülev sözcüğü, hak kavramının "ki-
şiye ayrılmış olma," ona "özgü olma" özelliğini açıklayıcı nitelikte olması, "pay" 
düşüncesini gereğinden çok vurgulamayan göreli az bilinirliği, ses güzelliği, kısa-
lığı, kullanışlılığı gibi nedenlerle bize çok uygun bir karşılık olarak görünmekte-
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olabildiğince az el atılmasından yana olan bir kimsenin vereceği öğütler-
den daha değişik olabilir.7 

Örneğin, Anayasa'daki içki yasağıyla ilgili değişikliğin uygulanmasın-
da karşılaşılan sorunlar, etkili yönetim yöntemlerinin seçilmesiyle ilgili 
uygulayım sorunları değil, geniş ölçüde değer yargılarıyla ilgili sorunlardı. 
Amacın gerçekleşmesinde uygulayım yönünden etkili olabilecek yöntemler, 
yasa dışı araştırma ya da elkoyma dokunulmazlığı gibi, genellikle onanan, 
birçoklarmca da içki yasağından çok daha önemli sayılan birtakım köklü 
değerlere aykırı düşmüştür.8 

Yönetim konusunda öğütlerde bulunabilmek için, bir kimsenin ya ge-
nellikle paylaşılan birtakım değerleri amaçlamış olduğunu ya da bu de-
ğerlerin salt bir anlamda "doğru" olduğunu varsayması gerekir. Kamuerki* 
adlı yapıtında ikinci yolu deneyen Platon, "bilge krallar"m, yetişme biçim-
lerinden ya da bilgeliklerinden ötürü, kendi toplulukları için doğru olan 
değerler düzenini kurabilecekleri bir toplum yaratmaya çalıştı. Bizler ise, 
Batı'nın anayasalı generklerinde, gerçekleştirilmesi gereken değerleri eler-
ki adım verdiğimiz yönetkil bir süreç sonunda toplumun kendisinin belir-
lemesi, yöneticinin de bu değerlerle bağlı olması ilkesine dayanan karşı 
anlayışı benimsemekteyiz.9 

dir. Bu anlamda ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandığımız bu sözcüğün tu-
tunup yaygınlaşmasını diliyoruz. (Çeviren) 

7 Waldo, adı geçen yapıtında yönetim "ilkelerini" ortaya koyan çeşitli kişiler 
arasındaki en önemli ayrımların, burada anılanlara benzer değerlere verdikleri 
önemin değişik olmasından ileri geldiğini kesin olarak göstermiştir. Örneğin "Presi-
dent's Committee on Administrative Management"m öğütlerine yöneltilen en ağır 
eleştiriler bu kurulun "verimli çalışma" değeri üzerinde gereğinden çok durmuş 
olmasından ileri gelmiştir. Hoover Kurulu üyeleri arasındaki tartışmalar da, daha 
çok, ağırlık verilmek istenen değerler üzerindeki görüş ayrılıklarından doğmuştur. 

8 Günümüzün yönetki alanında bunun çok önemli başka bir örneği görülebi-
lir: Üleşimcileri birleşik generk yönetiminden uzaklaştırmak için kullanılan yön-
temler bu amaç için belki çok etkilidir. Bununla birlikte, "konuşma, duyunç özgür-
lüğü saklı tutulmalıdır," "bir kimse suçluluğu kanıtlanıncaya değin suçsuzdur" gi-
bi ilkelere bağlı olan kişiler bu ilkelerin bozulmasından doğacak sakıncaları yö-
netimdeki tüm üleşimcilerin uzaklaştırılamamasından ileri gelebilecek sakıncalar-
dan çok daha önemli bulabilirler. 

* Ulusun, kamunun egemenliği elinde tuttuğu, yurttaş çoğunluğunun seçtiği 
yansıtmanlar aracılığıyla yasaları yapıp ülkeyi yönettiği generk biçimi olan cum-
huriyet için günümüzde bile bu Arapça kökenli sözcüğün kullanılmakta olması şa-
şırtıcıdır. Sözcüğe, kavramın ana özelliğine de uygun düşen kamuerki karşılığını 
öneriyoruz. Bu duruma göre cumhuriyetçinin karşılığı kamuerkçi, cumhurbaşka-
nmki kamuerki başkanı olacaktır. Bu karşılıkları 1979 yılında önerip ilk kez bu 
yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

9 Bu elerkil inancın doğrudan doğruya kendisi, daha yukarıda değindiğimiz 
"yönelti" ile "yönetim" ayrımının tinsel dayanağını oluşturan bir değer yargısıdır. 
Bu sorunun düşünsel kökleri üzerinde yapılmış bir tartışma için bakınız: Hans 
Kelsen, "Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics," American Political 
Science Review, 42; 906-14 (Ekim, 1948). 
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Bu nedenlerle, betiğimiz Amerikan generk yapısının "daha iyi" nasıl 
örgütlenebileceğine ilişkin belirli öğütlerden çok, örgütler içinde bir araya 
gelen kişilerin nasıl davrandıkları sorunuyla ilgilenecektir. İleri sürüle-
cek düşünceler genellikle betimleyici ya da neden-sonuç ilişkileri, bir baş-
ka deyişle "bunu yaparsanız şu sonuç doğar" biçiminde açıklanacaktır. Bu 
biçimde açıklanacak düşünceler, söz konusu bilgiyi kullanan kişilerin de-
ğişik değer dizgelerine kolaylıkla uydurulabilecektir. 

Adam Kullanma Anlamında Yönetim 
Bu betikte, yönetim bilgisinin de, bütün öteki bilgiler gibi aktöre dışı. 

(amoral) olduğu düşüncesi savunulmuştur. Bilgi, ancak onu kullanan ki-
şinin değer yargıları, onun söz konusu amaçlarla yöntemlere karşı olan 
tutumları dolayısıyla "iyi" ya da "kötü" olur. Bilgi kişiye güç verir, ancak 
bu güç iyi ya da kötü amaçlar için kullanılabilir. Patlayan bir öğecik bom-
bası, yakın bir gelecekte balkı da üretebilecek olan doğabilim bilgisinin 
ürünüdür. 

Yönetim bilgisi, daha derin bir anlamda da aktöre dışıdır, çünkü baş-
ka bireylerin nasıl yönetilebileceği, onlara yapılması istenen işlerin nasıl 
yaptırılabileceği konusuyla ilgilidir. Yönetim konusunun incelenmesi kişi-
nin davranışını etkileme yöntemleri üzerinde bilgi verir. Bir eylem izlen-
cesini uygulayabilmek için, yönetici belirli bir yürütme biçiminin ne so-
nuçlar vereceğini sürekli olarak kestirmeye, istediği davranışları özendi-
recek, istemediklerini önleyecek biçimde davranmaya çalışmaktadır. Ger-
çekçi bir tasarı belirsiz bir dilekten ayıran da budur. 

Batı uygarlığının en köklü değerlerinden biri, kişi olarak bireyin onu-
ru olagelmiştir. Bu değerin taşıdığı anlamı eksiksiz açıklamak kolay ol-
mamakla birlikte, başka nesneler yanında, kişilerin iplere bağlı kuklalar 
gibi oynatılamayacağı anlamına geldiği de kuşkusuzdur. Amacın gerçekleş-
tirilmesinden yalnız yönetenin kazanıp onun dışında kalanların yitikli çık-
tığı bir örgütte, amacı gerçekleştirmedeki etkililiğin ister istemez kişinin 
onurunu bir ölçüde yaralayacağı açıktır. 

Dolayısıyla, kişinin onuruna, ancak örgüt amacının gerçekleşmesinden 
tüm üyelerin şu ya da bu biçimde bir kazanç sağladıkları durumlarda say-
gı gösterilmiş olur. Böyle bir durumda yönetim, sözcüğün en geniş anla-
mında "işbirliğine dayanan" bir nitelik kazanır. Yönetimin sürekli, uyum-
lu bir davranışlar düzeni niteliğini kazanabilmesi için, tasarın, "yöneti-
ci"nin bilinçli çabaları yanında, görülen işten yararlananlarla örgütün tüm 
üyelerinin gösterdikleri tepkilerin de etkisini taşıması gerekir. 

Bununla birlikte, amaç tüm ilgililerin değerlerini kolayca kapsayacak 
bir genişlikte tanımlanmadıkça, bu tür işbirliğinin örgüt amacını gerçek-
leştirmede bütün durumlarda en etkili yol olacağını varsaymak yanlış 
olur. Kişiye saygılı yönetimle alışılmış anlamında verimli yönetim arasın-
da önceden bir uyum bulunduğu yolundaki bir inanç, Elton Mayo ile 
Hawthorne araştırmalarına katılan öbür kişilerin buna aykırı birtakım 
gerçekleri saptayan yayınlarıyla çelişkiye düşer.10 

1 0 Bakınız: Elton Mayo, Social Problems of  an Industrial Civilization tCam-
bridge: Harvard University Press, 1945); Fritz Roethlisberger, Management and 
Morale (Cambridge: Harvard University Press, 1941). 



Çalışanların vargılara katılmasına geniş ölçüde olanak sağlayan "eler-
kil" yönetimin "buyurganca" ya da "ataerkil" yönetimden daha verimli 
olduğu yolundaki düşüncede büyük bir gerçek payı vardır. En azından 
bizim toplumumuzda "elerkil" yönetim yöntemleri, çalışanların gönülgü-
cünün* yüksek tutulabilmesi, ortak çabalara içtenlikle katılmanın sağla-
nabilmesi bakımından önemlidir. Son yirmi yıl içinde bu düşünceyi doğ-
rulayan pek çok kanıt toplanmıştır. Bununla birlikte, bu kanıtlar arasın-
daki uyum eksiksiz olmaktan da uzaktır. Tersine, bir yönetici, etkili bir 
eylemde bulunabilmek için kişinin yalınç bir araç gibi kullanılmama iste-
ğine bir ölçüde aykırı düşebilecek davranışlarda bulunmak durumunda 
kalabilir. Örneğin, bir yandan görevlilere daha yüksek aylık ödeme, öte 
yandan vergi yükümlüsüne daha ucuza iş görme gibi, amaçların birbirine 
uygun olduğu ölçüde aykırı da düştüğü birçok durumlarla karşılaşabilir. 

Öyleyse, yönetim yöntemleri üzerindeki bir bilgi, yöneticiyi kendisine 
düşen tinsel seçme görevinden —örgüt amaçları, kullanılacak yöntemler 
ya da başında bulunduğu kuruluştaki öbür bireylere nasıl davranacağı ko-
nusunda yeğlemeler yapma görevinden— kurtaramaz. Yöneticinin aktöre 
yasası, yönetici olarak bilmesi gerekenlerin, yönetime ilişkin davranışlar 
üzerindeki bilgi ölçüsünde önemli bir bölümünü oluşturur; yönetim "bilı-
mi"ni ne denli çok incelerse incelesin, bu incelemeler ona söz konusu ak-
töre yasasını kazandırmaya yetmez. 

* Gönülgücü sözcüğünü moral karşılığı olarak öneriyor, burada da yapıtın 
1973 baskısından beri o anlamda kullanıyoruz. Bu karşılığı, "gönülsüz iş yapmak," 
"bir işi yapmaya gönlü olmak" gibi deyimlerden de esinlenerek türettik. (Çeviren) 
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2, 
Bölüm, 

KAMU KURULUŞLARI NASIL DOĞAR 

Kamu kuruluşları, toplumdaki başka örgütler gibi, birtakım kimsele-
rin, istenen bir amacın gerçekleştirilebilmesi için yeni bir örgütün gerekli 
olduğunu düşünmesi üzerine ortaya çıkar. Kurulan örgütün niteliği, ya-
pısı, kuruluşuna yol açan sorunun çözümüne elverişliliği, savunucuları-
nın görüşleriyle örgütün içinde yer aldığı doğal çevreye, toplumsal çevreye 
göre değişecektir. 

Kuruluş evreleri incelenerek örgütler konusunda geniş bilgiler edini-
lebilir. Şimdiki işlemlere —bu arada yapıya, özellikle üzerinde durulan 
izlencelere, dahası görevlilere— ilişkin birçok gerçekler, ancak örgütlerin 
geçmişleri ile onların doğuşunu etkileyen güçler bilindiğinde anlaşılır. Ay-
rıca, yeni bir kamusal örgütün kurulmasını isteyenlerle ona karşı duran 
kümeler üzerinde bilgi edinmek, söz konusu kurumun varlığını sürdüre-
bilmek için sürekli olarak verdiği savaş üzerinde bilgi edinmekten çok 
daha kolaydır. Doğuşunu da içine almak üzere, bir örgütün yaşamındaki 
başlıca bunalımlar, yasama örgeni ile kamunun ilgisini onlar üzerinde top-
lar; bu bunalımlar belgelere, basına geçer. Buna karşılık bir örgütün çev-
resine yaşamın günlük akışı içindeki uyumu, —bu arada karşıtlardan ge-
lebilecek saldırılara karşı alacağı önlemler, önemli yandaşlar kazanmak 
amacıyla gösterdiği çabalar—, bilindiklerinde bile bir bütünlük gösterecek 
biçimde bir araya getirilmeleri güç olan konuşmalarla çeşitli toplantılar 
biçiminde kendini gösterir. Bu bakımdan, bu bölüm daha geniş bir konu-
ya, örgütlerin denge durumundaki birer toplumsal dizge olarak incelenme-
sine giriş niteliği taşıyacak, bu konu bundan sonraki bölümlerden birço-
ğunun ana izleğini oluşturacaktır. 

Bu bölümde ele alınacak konular çeşitli bakımlardan kısıtlı olacaktır. 
Önce şimdiki eylemler yeniden kümelendirilerek yeni bir örgüt biriminin 
kurulmasından çok generkin giriştiği yeni eylemler üzerinde durulacak-
tır. İleride de göreceğimiz gibi, bu iki durum arasında kesin bir çizgi bu-
lunmamakla birlikte, var olan çalışmaların yeniden düzenlenmesine bir 
kent yönetiminde kolluk, yangın söndürme, sağlık bölümleri birleştirile-
rek bir Kamu Güvenliği bölümü kurulması, yeni bir örgüt biriminin oluş-
turulmasına ise 1863'de ABG Tarım Bakanlığı'nm kurulması örnek olarak 
gösterilebilir. 

İkinci olarak, bir kent yönetiminin dinlenme (recreation) bölümü ya 
da birleşik generk yönetimindeki Ölçüler Kolu gibi ilgili yasama örgeni-
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nin ilgisini çekebilecek önemdeki kuruluşlar üzerinde daha çok durulmak-
ta olması, örgütlerin çoğu kez daha gösterişsiz bir biçimde, büyük birim-
lerin ikincil ya da üçüncül bölümleri olarak başladıkları, bunların giderek 
bakanlık ya da bir bakanlığın ana bölümü durumuna gelebildikleri gerçe-
ğini gölgelememelidir. (Tarım Bakanlığı için durumun böyle olduğunu 
ilerde göreceğiz). 

SORUNLAR ÖRGÜTLERİ NASIL DOĞURUR? 

Örgütler, öncelikle kişisel çabalarla çözülemeyen sorunlara çözüm bul-
mak amacıyla kurulurlar. Örgütleri doğuran sorunlar kişilerin gereksin-
meleri gibi çeşitlidir; ancak bunların örgütlerin kurulmasına nasıl yol aç-
tıklarını anlayabilmek için şu konularda açıklığa kavuşmamız gerekir: 

(1) Sorunun kişisel çabayla değil de örgütlenmiş çabayla çözülmesi 
gereğinin neden duyulduğu; 

(2) Sorunu çözmek için neden bir ortaklık ya da dernek gibi bir ku-
ruluşa değil de bir kamu kuruluşuna gereksinme duyulduğu. 

Bunlardan başka, daha belirli bir nitelik taşıyan şu iki konuyu da 
bilmemiz gerekecektir: 

(3) Örgütün generk yapısı içindeki yeri, bir başka anlatımla yerel, 
üye ya da birleşik generke ilişkin bir kuruluş mu olduğu; 

(4) Örgütün aldığı biçim, bir başka deyişle var olan bir bakanlık 
(ya da ana örgüt bölümü) içinde mi kurulduğu, ayrı bir bakanlık biçi-
minde mi ortaya çıktığı, yoksa .bir ölçüde yürütme örgeninin denetimi 
dışında "bağımsız" bir kuruluş niteliği mi taşıdığı. 

Burada Birinci Bölüm'de tartıştığımız birinci konu üzerinde durma-
mıza gerek yoktur. İkinci sorun (neden kamu kuruluşunun özel dernek-
lere yeğ tutulduğu) üzerinde biraz durmak gerekir. Bu sorunun karşılığı 
iki değişkene bağlıdır: Generkin yetkileri ile toplumun generke karşı olan 
tutumu. 

Generkin Yetkileri 

Belirli bir görevin bir kamu kuruluşuna verilmesindeki başlıca neden, 
bu kuruluşların özel derneklerin elinde bulunmayan birtakım yetkilerle, 
özellikle vergi toplama, yurttaşların davranışını düzenleme yetkisiyle do-
natılabilmeleridir. Generk eylemlerinin çoğunda bu olanakların birinden 
ya da ikisinden birden yararlanma amacı güdülmüştür. Kamu sağlığıyla 
ilgili çalışmalar buna bir örnektir. Özel kişiler, bulaşıcı sayrılıklara karşı 
birey olarak ne gibi korunma önlemlerinden yararlanacaklarını saptama-
ya yetkili değildirler; çünkü kendileri için istemedikleri, karşılığını da 
ödemedikleri korunma önlemlerinden, onların karşılığını ödeyenlerle bir-
likte yararlanabilecekler, üstelik istemezlerse onu benimseyenlerin sağ-
lığını çekinceye düşürmüş olabileceklerdir. Bu yüzden vergiler herkesin 
yararlanacağı sağlık görevinin gerektirdiği giderleri karşüamak üzere tüm 
topluluktan gücün alınmakta, kişilerin bulaşıcı sayrılıkları yaymalarım 
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önlemek amacıyla gücemli* aşılanma ya da sıkıyalıtım** kuralları gibi 
düzenleyici yollara başvurulmaktadır. 

Vergileme ya da düzenleme yetkilerine gereksinme duyulmaksızm özel 
örgütlerce yürütülebilecek kamu görevlerine az sayıda örnek gösterilebi-
lir. Birçok kent yönetimlerinin su, havagazı, balkı işletmeleri vardır. Bu-
rada ya işletme işi doğrudan doğruya kamu yönetimince, ya özel bir or-
taklıkça yürütülecek, bu ikinci yola gidilse bile görevin ana niteliği ile 
tekelci özelliği dolayısıyla sıkı bir biçimde düzenlenmesi gerekecektir. Bu-
nunla birlikte, Birleşik Amerika'daki kamu görevlerinin çoğu, özel girişim-
ce (düzenleme ya da vergileme yetkisine gerek duyulmadan) kolaylıkla 
yürütülemeyecek türden görevlerdir. 

Topluluğun Generke Karşı Tutumu 
Kendi kendini yönetme geleneğinin bulunduğu bir toplulukta, ortak 

sorunların çözümü için generke başvurma konusunda genellikle büyük bir 
isteksizlik vardır. Kamu görevlilerinin, bu kimlikleriyle taşıdıkları yetkiyi 
kendi kişisel çıkarları için kullanacakları kuşkusunun bulunduğu yerler-
de, generk yapısı dışındaki her türlü sorunu olanak bulunan durumlarda 
kendi girişimleriyle çözmek eğilimi yurttaşlar arasında yaygın olacaktır. 

Öte yandan, generk aygıtından yararlanmaya alışmış, kamu görevli-
lerinden yardım bekleyen, onlara inanan ya da bütün işler için generkin 
onayını almaya alışmış kişilerin uslarına, uzakta bir sorun göründüğünde 
ilk olarak generk gelir. 

Amerika Birleşik Generkleri'nin bir kamuerki olarak kuruluşundan 
beri, toplum sorunlarının çözümünde generkten yararlanma eğilimleri güç-
lü bir bireyci gelenekle yan yana yer almıştır. Generkten yana akımlara 
örnek olarak, Alexander Hamilton'm yapım işleyimini geliştirme amacı-
nı güden Birleşik Generkçi izlencesi, Clay'ın bayındırlık çalışmalarına yö-
nelmiş "Amerikan Düzeni," Theodore Roosevelt'in "İlericiliği," Woodrow 
Wilson'ın Yeni Özgürlük İzlencesi ile Franklin Delano Roosevelt'in Yeni 
Düzen'i gösterilebilir. Generk karşıtlığı ise Thomas Jefferson'm,  Calhoun'-
un, 1880-1937 yılları arasında Yüksek Yargıevi'nde çoğunluğu elinde bu-

* Son yıllarda Farsça kökenli zor sözcüğüne Türkçe ekler katarak zorunlu, 
zorunluluk gibi "Türkçe" sözcükler üretilmesini yadırgamaktaydık. Kök kesimi 
Farsça olan zorlamak eylemi için de durum böyleydi. Bu sözcüğe aradığımız Türk-
çe karşılığı Türk Dil Kurumu'nun Tarama Sözlüğü'nde bulduk. Bu sözlükte XIV., 
XV., XVI. yüzyıldan kullanım örnekleri verilen gücemlemek ya da gücemek biçi-
mindeki eylem, 'zorlamak, icbar etmek; güç duruma düşürmek, güçlük içinde bı-
rakmak' anlamlarına gelmektedir. Gücemek eylemi anlam değişikliğine uğramış 
olarak (üzülmek anlamında) bugün de örneğin Samsun yöresinde kullanılmakta-
dır. Konya yöresinde "kukla" anlamında kullanılmakta olan gücem sözcüğünün 
de Osmanlı döneminde yüzlerce yıl kullanılmış olan bu eylemlerle anlam bağ-
lantısı olduğu düşünülebilir. Biz bugün gücemlemek sözcüğünün zorlamak, icbar 
etmek anlamında ortak dile kazandırılabileceğini sanıyoruz. Bu duruma göre zo-
runlu için gücemli, zorunluluk için gücemlilik karşılıklarını kullanmak gerekecek-
tir. Bu karşılıkları ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

** Sıkıyalıtım sözcüğünü karantina karşılığı olarak 1975 yılında türetip bu ya-
pıtın o yıl yapılan baskısından bu yana kullandık. (Çeviren) 
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lunduraıı tutucularla Kamuerkçi Yöndeşlik yönetimini elinde tutan en son 
önderlerin yönetkil görüşlerinin dayanağı olmuştur. 

Bu birbirine karşıt iki tutumun varlığından daha da önemli olarak, 
Amerikan yönetkil düzeninin ikisine de yer vermesi gerektiği konusunda 
ortak bir anlayış vardır. Görülüyor ki Amerikan geleneğinde belirli bir 
eylemin kamu görevi olarak düzenlenmesi öne sürüldüğünde iki yönde de 
gösterilebilecek pek çok örnekler vardır; Washington, Jefferson,  Jackson 
ile Lincoln'ın görüntüleri bu iki düşüncenin savunucularmca da sık sık 
diriltilir. 

Konut sorunu konusunda savaştan sonra yapılan tartışmalar, generke 
karşı takınılan genel tutumun belirlenecek yöneltiyi nasıl etkilediğini açık 
olarak gösterir. O sırada bir yandan büyük bir konut bunalımı bulunduğu 
konusunda genel bir düşünce birliği vardı, öte yandan da bunalımı azalt-
mak için generkin işe ne ölçüde karışması gerektiği konusunda sert bir 
anlaşmazlık egemendi. Aşırı özgürlükten yana olan birtakım kimseler, ola-
ğan eder düzeni aracılığıyla işleyen özel geçimsel düzenin, generkin ka-
rışmasına gerek kalmadan sorunu çözeceğini öne sürüyorlardı. Başkaları, 
konutların doğrudan doğruya yapımına, yönetimine dek uzanmamak ko-
şuluyla, generk yardımı düşüncesini benimsiyorlardı. Daha başka kimse-
lerse, bunun özel geçimsel düzenin etkili bir biçimde işleyemeyeceği bir 
alan olduğu, en azından düşük gelirli yurttaşlar için sorunun ancak kamu 
girişimiyle çözülebileceği görüşünde direniyorlardı. 

Kimi kez, yönetkil tartışmalarda ilgiyi Amerika'nın kendine özgü ge-
nerk geleneklerine çevirmenin gerçekte özel çıkarları arkalayanlar için 
bir örtü görevi yaptığı, kamusal konut görüşüne karşı duran toprak iye-
lerinin bu direnmeyi kişisel çıkarlarını korumak için gösterdikleri, kamu-
sal konut görüşünü savunanların ise bundan kazançlı çıkacakları öne sü-
rülmüştür. Bununla birlikte, dilev savunulurken, toplumca onanmış yö-
netkil geleneklere böylece çağrıda bulunulması, bu tür çağrıların bir öl-
çüde etkili olduğu yolunda bir inancın bulunduğunu, yönetkil önlemlere 
karşı takınılan tutumun tümüyle yakın bir özdeksel çıkar kaygısına da-
yandığını gösterir. 

"Bırakınız Yapsınlar" Görüşü. Generke karşı olan görüş biraz da ge-
çimsel bir kanıta, generkin özgür yarışma satağının işleyişine karışmaması 
gerektiği düşüncesine dayanır. Gündeliklerle çalışma sürelerine ilişkin 
yasanın tartışılması sırasında, ABG Tecim Kurulu'nun eski başkanı Nel-
son Gaskill basına verdiği bir demeçte şunları söylemişti: "Önerilen en 
az gündelik düzeni birçok kuşakların denemesinden geçmiş bir geçimsel 
yasayı kabaca bozacak niteliktedir. Bu yasa, mallarla emeğin ederinin öz-
gür bir yarışma ortamı içinde, sunum-istem koşullarına bağlı olarak öz-
gürce inip çıkacağını, bu koşullar altında işgörü* ederleriyle mal ederle-
rinin sürekli olarak gelim düzeyine doğru inme eğilimi gösterdiklerini söy-
ler.."1 

* İşgörü sözcüğünü hizmet karşılığı olarak 1975 yılında türetip ilk kez bu ya-
pıtın o yıl çıkan baskısında kullandık. (Çeviren) 

1 New York Times, 6 bozaran 1973°. III: 7/1. 
0 1945 yılında 4696 sayılı yasayla dördünün adı değiştirilen aylardan geriye 

kalan üçünün adı Latince, beşininki Süryanice kökenliydi. Bu aylar için Türkiye 
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Öte yandan, geçimsel yaşamın kamuca düzenlenmesi gerektiği görü-
şünü savunanlar "bırakınız yapsınlar" görüşünü genel olarak yadsımamış, 
ancak belirli bir düzenlemenin onun ana anlayışına uygun olduğunu gös-
termeye çalışmışlardır. Örneğin, Woodrow Wilson'ın Yeni Özgürlük'ü te-
kellerin korkutması altındaki özgür yarışma koşullarını yaşatmak, ayrıca 
da küçük girişimlerle işçilerin pazarlık gücünü korumak amacını güdü-
yordu. 

Kişisel Ülevlerin Korunması. Generke karşı olanlar, bir de yönetkil 
sorunlar —generk yetkilerinin gereğinden çok artmasının kişinin ülevleri 
bakımından doğuracağı sakıncalar— üzerinde durmuşlardır. "Genörgüt 
egemenliği," "buyurganlık" çığlıkları, tartışma konusu yasalara karşı, on-
dan geçimsel bakımdan yararlanacak kişiler arasında bile çoğu kez güven-
sizlik ya da karşıtlık yaratır. Bu güvensizliğin kökünde yatan yönetkil 
kuramı —on yedinci yüzyılda Locke'ın yazılarında açıkça belirtilen görü-
şü— burada ayrıntılı olarak açıklamaya gerek yoktur. Bu görüş, generki 
olabildiğince dar bir alan içinde tutulması gereken bir kaçınılmaz kötü-
lük sayar. Senatör Vandenberg, çalışma süreleri ile gündelikler üzerin-
deki yasaya karşı çıktığı bir yayaç* konuşmasında bu yasayı "kendine 
özgü baskıcı tekelleri bulunan, özekçi, yetkeci bir generke doğru gidiş an-
lamına gelmekle"2 suçlarken, bu görüşe dayanmaktaydı. 

Kişiseverlik (humanitarianism). Kişiseverlik, bir başka deyişle generk 
düzeninin yoksulla güçsüzü koruyacak, geçimsel, toplumsal elerkini gelişti-
recek biçimde kullanılması gerektiği düşüncesi de yine Amerikan geleneği-
nin bir öğesi olagelmiştir. Bu görüş, generkin karışmasına karşı olanların 
önden saldırılarına çok seyrek uğramıştır. Karşıtlık daha çok söz konusu 
eylemin beklenen sonuçları vermeyeceği savma dayandırılır. Ulusal Yünlü 
Dokuma Yapımcıları adına konuşan Arthur Besse, Gündeliklerle Çalışma 
Süreleri Yasası tasarısına karşıtlığını şöyle belirtmişti: "Bu nitelikte bir 
tasarıya içten bir isteksizlikle karşı durmaktayız. Tasarının gerçek nite-

Türkçesinde, yerel ağızlarda kullanılmakta olan adlar üzerinde yaptığımız bir 
araştırma sonunda ay adlarının şöyle olmasını önerdik: Ocak, Gücük, Yelin, Aça-
ray, Gülay, Bozaran, Biçim, Derim, Verim, Ekim, Kasım, Aralık. Bu konuda ayrın-
tılı bilgi için bakınız: Cemal Mıhçıoğlu, "Ay Adları," Türk Dili (Mart 1980), yüzlem 
186-189. (Çeviren) 

* Yayaç sözcüğünü radyo karşılığı olarak kullanıyoruz. Fransızca radio söz-
cüğü, radiodiffusion,  radiotelegraphie, radiotelephonie gibi sözcüklerin kısaltılmı-
şıdır. Bu sözcük dilimize 'arada birleştirici bir tel olmadan, balkı dalgaları ara-
cılığıyla seslerin yayımlanıp alınması,' bir de 'radyo yaymı yapan ya da bu yayın-
ları alan aygıt' anlamıyla girmiştir. Görüldüğü üzere, yayın yapan aygıt ses yük-
lü balkı dalgalarını yaymakta, alıcı aygıt ise bunları alıp dinleyenlerin duyabil-
mesi için yeniden yaymaktadır. Bu nedenle sözcüğe, kaldıraç, sarkaç, sayaç gibi 
sözcüklerin yapışım örnekseyerek, yaymak eyleminden yayaç karşılığını 1979 yı-
lında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

2 New York Times, 6 bozaran 1937. III: 9:3. Friedrick A. Hayek'in Road to 
Serfdom  (Chicago: University of  Chicago Press, 1944) adlı yapıtı yakın geçmişte bu 
görüşü savunan en tanınmış yapıtlardan biridir. Yazarı bir geçimbilimci olmakla 
birlikte, betikte geçimsel alanda laisser faire  görüşünden çok generk gücünün sa-
kıncaları üzerinde durulmaktadır. 
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ligini anlamayanlar en az gündelikle en çok çalışma süresi ilkesine karşı 
olduğumuzu, çocukların çalıştırılması yasağını onaylamadığımızı sanabi-
lirler. Bu doğru değildir. Yünlü dokuma işleyiminde çocuklar çalıştırılma-
maktadır."3 Daha sonra tasarıda yer alan belirli buyruklara geçerek sal-
dırılarda bulunmuştu. 

Sorunların çözümünde generkten mi, yoksa onun dışındaki kuruluş-
lardan mı yararlanılacağını belirten örneksel tutumlardan bir bölümünü 
yeterince ayrıntılı olarak açıkladığımızı sanıyoruz. Bu bölümün daha son-
raki kesimlerinde, kamu eylemine gerek bulunduğu sonucuna varılan du-
rumlarda bile, söz konusu tutumların seçilecek generk örgütü yapısını et-
kilemekte olduğunu göreceğiz. 

BİR ÖRGÜT NASIL DOĞAR? 

Toplulukların ortaya çıkan sorunları çözecek önlemleri kendiliğinden 
alıvermeleri söz konusu değildir. Bir kamu eylemine girişilmeden önce, 
bir sorunun yalnız uygulamada değil, bireylerin düşüncesinde de var ol-
ması gerekir. Arınmamış içme sularının karakeziğin önemli bir nedeni ol-
duğunu sağlıkbilim buluncaya değin bu sayrılıktan milyonlarca kişi öl-
müştür. İçme suyunu arıtma sorunu, sağlıkbilim suyla sayrılık arasındaki 
ilişkiyi buluncaya, ayrıca bu buluş genellikle onanıncaya dek ortada yoktu. 

Üstelik, bir sorunun çözümünde generk aygıtından yararlanma düşün-
cesinin doğabilmesi için çözüm yollarının var olması gerekir. Çiçek say-
rılığının önemli bir sorun olduğu bilinmekteydi, ancak generkçe ya da baş-
kalarınca ona karşı koruyucu önlemler alınabilmesi için aşının bulunma-
sını beklemek gerekti. Bir anlamda gereksinme gerçekten buluşların ana-
sıdır, çünkü ancak bir sorunun yeterince önemli olduğu onanırsa çözüm 
yollan aranmaya başlayacaktır. Örneğin, ABG Tarım Bakanlığı'nm yılkı 
batarı ile satlıcanı, domuz kolerası ile öteki yılkı sayrılıkları konusunda 
yaptığı ilk önemli araştırmalarda olduğu gibi, sorun üzerinde gerekli araş-
tırmaları yapmak üzere bir kamu kuruluşunun seçilmesi yoluna da gidi-
lebilir.4 

Bir kamu kuruluşunun doğuştan önceki gelişimi birkaç örneksel ev-
reye ayrılabilir: Sorunun onanması, çözülmesi için önerilerde bulunulma-
sı, yasama örgeninin önerileri bir vargıya bağlaması, örgütün kurulması. 

Önce az sayıda kişiler sorunu ilk belirme evrelerinde görür, o konu-
da yazı yazmaya ya da konuşmaya başlarlar. Çabalan yıllarca ürün ver-
meyebilir; ancak sorun sürüp gider, hele yoğunluk kazanırsa, kamunun 
gittikçe artan bir bölümü onun bilincine ermeye başlar. 

Bu arada çeşitli çözüm yolları üzerinde geçici öğütler verilmeye baş-
lanır. Bunlardan bir bölümü o konunun bir kamu görevi olarak ele alın-
masına ya da generkçe düzenlenmesine ilişkin olabilir. Örgütlenmiş yurt-
taş kümeleri çok geçmeden konuyla ilgilenmeye başlayacaklardır. Soruna 
bir çözüm bulunması yolundaki istekler güç kazandıkça, birkaç çözüm 

3 Joint Hearings on S. 2475 ile H.R. 7200, yüzlem 556-71, 9 bozaran 1937. 
4 John M. Gaus ile Leon O. Wolcott, Public Administration and the United States 

Department of  Agriculture (Chicago: Public Administration Service, 1940), y. 10. 
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yolu, —özellikle yönetkil bakımdan bir ölçüde onanabilir görünenler— üze-
rinde durulmaya başlanır. Er geç, yasa önerileri ile tasarıları ya da ge-
nerkten ödenek istekleri biçiminde belirli önerilerde bulunulur. 

Bundan sonra, karmaşık bir nitelik taşıyan çeşitli yasama çalışmaları 
kendini göstermeye başlar. Sorun yeterince önemliyse seçim çekişmele-
rine, baskı kümelerine, yasa etkileme çabalarına, basın tartışmalarına, 
yöndeşliklerin yüksek yönetim düzeylerindeki tartışmalarla benzerlerine 
konu olabilir. İlgi alanı daha dar bir soruıısa, tartışma tecim günlükleriyle, 
ilgili birkaç yurttaş kümesiyle, yasama örgenindeki birtakım yarkurullar-
la ya da ilgili alanlardaki birkaç yöneticiyle kısıtlı kalabilir. 

Bu iki durumda da, arka çıkıcı çalışmalar —kimi kez birçok başarısız-
lıklara uğrandıktan sonra— yeni bir yasanın onanmasıyla, bir kamu ör-
gütünün kurulmasıyla ya da yeni bir ödenek ayrılmasıyla sonuçlanabilir. 
Bütün bu evreler boyunca, daha geniş kümelerin yandaşlığı sağlandıkça, 
yeni direnmeler ortaya çıktıkça ya da düşüncenin savunucuları gerekli yan-
daşlığı araştırdıkça öneri çeşitli değişikliklere uğrar. 

Gereksinmenin Onanması 

Sorunun benimsendiği ilk evrelerle önerilerin geliştirilmesi işi kamu 
yönetimi yapısı dışında ya da içinde yer alabilir. Yürürlükteki generk gö-
revleri dışında kalan sorunlar önce yurttaşların ilgisini çekip bunların 
çözümüne ilişkin öneriler özel kümelerden gelebilir. Örneğin, on dokuzun-
cu yüzyılın son dörtte birinde ABG Tarım Bakanlığı'nda "Orman Araş-
tırmaları" adı verilen bir birim kuruluncaya dek ormanların korunması 
akımı geniş ölçüde kamu yönetimi dışında başlatılmıştı.5 

Sorun, önce onunla yakından ilgili bir uğraş ya da çalışma alanındaki 
kişilerin gözüne çarpar. Kamu esenliği alanındaki birçok kamu eylemleri 
toplum çalışması uğraşının üyelerince başlatılmıştır. Yeni kamu sağlığı 
önlemlerini başlatanlar ise sağlıkbilimciler olmuştur. 

Kimi kez bir kişinin geçirdiği bir uğrantı, onun söz konusu sorunla 
ilgilenip bu sorunu ele alacak bir kamu örgütünün kurulması için yıllarca 
süren bir savaşa girişmesine yol açabilir. Helen Keller'in körler için yap-
tığı çalışmalar bunun bir örneğidir. Bir süre us sayrılarevinde kalan 
Clifford  Beers'in us sayrılıklarının iyileştirilmesi için çağcıl kurumlar açıl-
masıyla sonuçlanan çabaları başka bir örnektir. Bu gibi kişiler, özellikle 
örgütlenmiş toplumsal kümelerde bekledikleri anlayışı bulamadıklarında 
ya da var olan kümelerin düzenli direnmeleriyle karşılaştıklarında uzunca 
bir süre görünür bir başarı sağlayamadan çalışabilirler. Ancak durum el-
verişliyse, sorun da kamunun ilgisini daha çok çekebilirse, giderek sayıları 
artan yurttaş yığınları öneriye etkin bir biçimde arka çıkmaya başlaya-
bilirler. 

Öte yandan, bir kamu kuruluşunun geniş bir eylem alanından sorum-
lu olduğu durumlarda, ilgiler bu alandaki sorunlara söz konusu kurumun 

5 Gaus ile Wolcott, adı geçen yapıt, y. 25. Ayrıca bakınız: Herbert A. Smith, 
"The Early Forestry Movement in the United States," Agricultural History, Ekim 
1938, y. 326. 
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görevlilerince çekilir. Örneğin, ABG Tarım Bakanlığı, tarımsal üretim 
artığı sorununun anlaşılmasında, çözüm yolu olarak da eder dengesi ilke-
sinin ortaya atılmasında başlıca etmen olmuştur.6 Çoğu kez bu gibi du-
rumlarda sorunla kamu kuruluşları da, onun dışında kalanlar da ilgilenir. 
Yangınları önlemek üzere yapıların denetlenmesi düşüncesine, kentlerin 
yangın söndürme örgütleri de, Yangın Korunççuları Ulusal Kurulu ile 
Yangından Korunma Ulusal Derneği de arka çıkmaktaydı. 

Kimi durumlarda, bir sorunla önce özel bir dernek uğraşır, bu iş son-
radan kamu görevi olur. Küçük bir kentin, akçal olanakları yıllık Yangın 
Söndürücüler Eğlentisi gelirinden sağlanan gönüllü yangın söndürme ör-
gütü önce gönüllü bir kamusal yangın söndürme bölüğüne, daha sonra 
kent büyüdükçe görevlileri aylıklı bir kamu kuruluşuna dönüşür. Yardım 
dernekleri, sağlık örgütleri ile genel betikliklere deneme tasarıları olarak 
sık sık akçal yardımda bulunmuşlar, bu görevler sonradan kamuya aktarıl-
mıştır. Kent tasarcılığı akımına hız veren bu tür önemli tasarılara örnek 
olarak Russel Sage Kurumu'nun yardımından yararlanan New York Böl-
ge Tasarlama Derneği ile Chicago Tecim Derneği'nin arka çıktığı Wacker 
Tasarı gösterilebilir.7 

Örgütlenmiş Yandaşlıkların Sağlanması 
Bir sorunu yasama örgeni sağlamca ele almadan önce, genellikle, o 

soruna karşı gösterilen ilginin, tartışmayı başlatan kişilerden yerel toplu-
luktaki örgütlenmiş kümelere geçtiği bir evre yer alır. Örneğin, bir gezi 
sırasında komşu kentteki tasarlama çalışmalarını çok beğenen bir kimse, 
kendi yerel topluluğuna bir kent tasarlama örgütü kurmak düşüncesiyle 
dönebilir. Söz konusu kişi Tecim Odası'nın, Rotary Derneği'nin ya da bir 
başka kümenin üyesi ise, belki de bu düşünceyi arkadaşlarına açacak, bel-
ki bu düşünce söz konusu örgütçe benimsenip izlenceye alınacaktır.8 

Bu evrede, düşüncenin tutulup tutulmaması, gittikçe genişleyen kü-
melerin yandaşlığını kazanarak sonunda başarıya ulaşıp ulaşmaması ne-
ye bağlıdır? Bu soruyu yanıtlayabilmek için, düşünceyi ortaya atan, yeni 
izlencelere, yeni örgütlere arka çıkan kişilerin güdülerini daha yakından 
incelememiz gerekir. Bu güdüler, söz konusu durum gibi çeşitli olmakla 
birlikte, birtakım yaklaşık genellemelerde bulunulabilir. Önce, sorunu or-
taya atanlar, genellikle izlencenin yönelmiş bulunduğu amaca karşı şu ya 
da bu nedenle güçlü bir ilgi duyarlar. Neden özdeksel olabilir; bir başka 
deyişle savunucular yeni örgütün çalışmalarından bir yarar bekleyebilir-
ler. Uğraşsal olabilir; yeni örgüt o uğraşa önemli amaçlarını gerçekleştir-
meye elverişli görünebilir. Neden salt yardımseverlik de olabilir. Ancak 

6 Gaus ile Wolcott, adı geçen yapıt, y. 163-5. 
7 Bu tür görevlerin özel yurttaşlarca başlatılıp sonradan kamu kurumlarına 

aktarılması olayı, kentlerin ilk dinlenme kuruluşlarında da geniş ölçüde görülmüş-
tür. Bakınız: Municipal Recreation Administration (2'nci baskı: International City 
Managers' Association, 1945), y. 36. 

8 Ulusal birlikler kurmuş yerel örgütler de, biraz ayrı bir biçimde, yeni görev-
lerin başlatıcısı olmaktadırlar. Bu tür birliklerin ulusal özekleri, ülkenin çeşitli ke-
simlerindeki üyeleri için yaptıkları öğütlemelerle, başka yerlerde kurulmuş örgüt-
lerin benzerlerinin oralarda da hızla kurulmasını etkilemektedirler. 
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bu ilginin düşünceyi ortaya atanları diziçabaya geniş süre ya da çaba ayır-
maya itecek ölçüde güçlü olması gerekir. Dilev güçse, çekişme uzun sü-
recekse ilgi daha da güçlü olmalıdır. 

Bununla birlikte, kimi kez bireyler dolaysız özdeksel ya da kişisel bir 
çıkarları olmadan da, başarısı umutsuz gibi görünen dilevlere arka çıkmak 
konusunda şaşırtıcı bir yetenek gösterebilmektedirler. Uluslararası bir dil 
olarak Esperanto, on üç aylık günek* akımı, belki de bir ölçüde başarı ola-
sılığı bulunan İngilizce'de yazımın yalınçlaştırılması akımı bu tür davra-
nışlara örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi akımlar, yanıtlanması güç iki 
tinsel soru ortaya çıkarmaktadır. Önce, kişileri görünüşte bu denli içrek 
amaçlar için böylesine dirençle savaşmaya iten etmen nedir? İkincisi, gö-
rünüşte bir başarı olasılığı bulunmadığı durumlarda bile savaşçının iyim-
serliğini sürdüren nedir? Bu soruların karşılığı ne olursa olsun, toplum 
içinde, bir kişi ya da küçük bir kümece savunulabilecek, yine koşulların 
elverişli olduğu bir dönemde genel tartışma konusu yapılabilecek çok sa-
yıda "dilev"ler, "sorun"lar vardır. 

Bir sorun örgütlenmiş kümelerce daha geniş ölçüde tutulmaya başla-
yınca, bu daha geniş yandaşlar çevresinin de ona sürev, çaba ayırma-
sını gerektiren nedenler olmalıdır. Birçok "İşgörü" örgütü adı verilen ku-
ruluşlarla Kadın Seçmenler Birliği bunun örnekleridir. Bu örgütler, sü-
rekli olarak, arka çıkacak tasarılar aramakta, düşünceleri ortaya atanlar 
da, yukarıda belirtildiği gibi, bunlara çağrıda bulunabilmektedirler. Ay-
rıca dilev, onda bir yarar gören özel çıkar kümelerince de benimsenebilir. 

Sorun kimi kişilere yeterince önemli görünürse, bu kişiler, Birleşik 
Amerika'da kamu görevi düzeltimi savunucularının yaptığı gibi, çözüm 
aradıkları önerilere arka çıkmak için yeni bir örgüt bile kurabilirler. 

Kayırmaların kamu yaşamını ağır ağır bozup kötüye götürmesi, 1860'lann so-
nuna doğru, kamu görevlileri alanında düzeltim isteyen bir akıma yol açtı... Bu 
akım, çoğu "aydınlar" ya da "ülkücüler" olarak bilinen kümeye giren ileri düşün-
celi, kamu yararını savunan küçük bir kümece başlatılarak sürdürülmüştü... Yö-
ne tkiyi uğraş edinenlerin aldırmazlıkları kısa sürdü... 

Kamu görevi düzeltimi akımı bin sekiz yüz yetmişlerle seksenlerde hız kaza-
narak 1883 yıhnda Kamu Görevlileri Yasası'nın onanmasıyla doruğuna ulaştı... 
Akımın gerçek öncüsü, kendisi gibi düşünen küçük bir ülkücüler kümesi ile durup 
dinlenmeksizin sorunu kovalayarak çözümler öneren George William Curtis ol-
muştur. .. 

Ülkede ilk kurulan New York Kamu Görevi Düzeltimi Derneği 1877'de ortaya 
çıkmıştı. 1881'e dek Massachusetts'le Missouri arasındaki bölgede buna benzer en 
az on üç ayrı dernek vardı; koşullar da bunların ulusal bir örgüt içinde birbirine 
bağlanması için elverişli görünüyordu. Bunun üzerine Ulusal Kamu Görevi Düzel-
timi Birliği kuruldu. Birlik, varlığını günümüze dek sürdürdü...9 

Birçok kişilerce usa gelebilecek türlü öneriler yapılıp türlü örgütle-
rin kurulması istenebildiğine göre, denebilir ki akımın eylemli olarak 

* Arapça kökenli takvim sözcüğüne karşılık olarak bu yapıtın 1975 baskısından 
bu yana kullandığımız günek sözcüğü İsparta yöresinden derlenmiştir. (Çeviren) 

9 William E. Mosher ile J. Donald Kingsley, Public Personnel Administration 
(Gözden geçirilmiş baskı, New York: Harper and Bros., 1941), y. 20-24. 
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başlatılmasından daha önemli olan, işgörü örgütlerince, özel çıkar küme-
lerince ya da tek amaca yönelmiş düzeltim kümelerince bu sayısız sorun-
lardan hangisinin ele alınacağı sorunudur. Bu kümeler sayıca, büyüklük-
çe kısıtlı olduğuna, üstelik belirli bir sürevde ancak az sayıda sorunu ele 
alabileceklerine göre yarışma yeğin olacaktır. Kimi öneriler, ilginin ağır 
ağır uygulamaya geçecek ölçüde gelişebilmesi için bir kuluçka dönemin-
den geçerler. Başka durumlarda, acıklı birtakım olaylar ilgileri daha önce 
az yandaş bulan bir öneri üzerinde toplayabilir. (Başkan Garfield'in  öl-
dürülmesi kamu görevi düzeltimi konusunda böyle bir etki yapmıştır). 
Daha başka durumlarda, örgüt bir yanda kalır, yeterince ilgi çekmez, ya 
da çok daha önemli görünen başka sorunlardan ona sıra gelmediği için 
uygulama alanına bir türlü geçemez. 

Bir sorun düzenli bir biçimde tartışılıp gerekli eylemler düşünülmeye 
başlanınca, çözülmesi için birtakım somut öneriler ortaya atılabilir. Söz 
konusu öneriler kesinlik kazanınca, tartışma daha belirli bir odak üzerin-
de toplanır, yasama çalışmalarına konu olabilecek bir düzeye ulaşır. Çe-
şitli somut önerilerin ortaya çıkışı, genellikle, sorunla ilgilenen, eyleme 
geçilmesi gerektiğinde birleşen kümelerin, girişilecek kesin eylemin biçi-
mi üzerinde daha bir anlaşmaya varmadıklarını da gösterir. Bunu genel-
likle, çeşitli kümelerin ilgisini toplayabilecek, böylece olumlu bir yasama 
yandaşlığı sağlayacak karmaşık bir uzlaştırma çabası izler. Kimi kez çı-
karılan yasa, gerek amaç, gerek yapı bakımından savunucuların ortaya 
attığı ilk düşünceden epeyce uzaklaşmış olur. 

Düşünceyi ortaya atanların, direnmelerin gelebileceği alanları önce-
den kestirerek gerekli önlemleri almaları önemlidir. Amaçların açıkça bi-
linmesi de, ilerde ana amaçları çekinceye düşürmeyecek ödünlerin kolay-
lıkla verilebilmesi bakımından önem taşır. Bir örgüt kurulduktan sonra, 
ödünleşmeler yüzünden bütünlüğünü bozulan kuruluş yasası —savaş sıra-
sında eder denetimi yasalarında olduğu gibi— çoğu kez birtakım düzeltici 
değişiklikler yapılarak güçlendirilebilir. Eder denetimi örneğinde Başkan 
ilk yasayı önemli eksikleri olmakla birlikte onaylamış, ancak gereksinme 
açıkça ortaya çıkınca eksikliklerinden bir bölümünü düzeltebilmişti. 

Yeni bir örgütün kurulmasında genellikle karşılaşılan bir güçlük, sa-
vunucularla yandaşların örgüt amaçlarına karşı duydukları coşkunun et-
kisiyle yönetkil çalışmalarda bir ölçüde katı davranmalarıdır. Gerçekten, 
önemsiz birtakım değişiklikler bile çoğu kez amacın gerçekleştirilmesine 
yöneltilmiş birer gözdağı gibi görülür. İlk girişimcilerin düşüncesine göre 
tasarı eksiksiz bir düşünce bütünlüğü gösterdiği için, önemsiz tutarsızlık-
lar bile iyi karşılanmaz; bu gibi durumların tüm örgütlerde görüldüğü 
gerçeği çoğu kez gözden uzak tutulur. 

Genişleme Dönemleri 
Yeni kamu kuruluşlarının, özellikle geçimsel alandakilerin, daha çok 

kamu eylemlerinin genişleme dönemlerinde kurulmalarına şaşmamak ge-
rekir. Savaşlar, geçimsel çöküntü dönemleri, benzeri bunalımlar, kamu yö-
netimince çözülmesi gereken, kamu eylemlerinin artmasına karşı duran 
güçleri geçici olarak güçsüzleştiren yeni sorunlar ortaya çıkarırlar. Bu-
nalım dönemlerinde girişilen çalışmalardan kimisi (örneğin, Büyük Bu-
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nalım'ın Bayındırlık İzlenceleri Örgütü ile İkinci Büyük Savaş'm Eder 
Denetleme Kolu) geçici olmakla birlikte, atlatılan bütün bunalımların ar-
kada birtakım yeni kurumlar bıraktığı görülmektedir. Tarımsal Uyum 
Kolu ile ABG Konut Örgütü, bunalımdan sonra varlıklarını sürdüren 
kuruluşlara birer örnektir. Süer* Alma Örgütü de süreklilik kazanan sa-
vaş dönemi kuruluşlarının bir başkasıdır. 

Kent yönetiminde yeni görevler, bir ölçüde, doğrudan doğruya ken-
tin büyümesi olayından doğar. Çoğa arttıkça, daha önce sheriff'in  sağla-
dığı güvenlik, kolluk örgütünce sağlanmaya başlanır; yangın söndürme 
bölüğü bir kent yönetimi örgütüne dönüşür; özel su işletmesinin yerini 
kent işletmesi alır; pislik çukurlarının yerine geniş bir arkdüzen kuru-
lur. Büyüme sürdükçe, çocuklar için oyun alanlarına gereksinme duyu-
lur, gezilikler yapılır, betiklikler ya da benzerleri kurulur. Bir kentin ge-
lişmesi ile o kent yönetiminin gördüğü işlerin gelişmesi arasındaki uzak-
lık, kent örgütünün ana bölümlerinin uygulanmaya başlayan çeşitli izlen-
celerle geçingeleri korumak konusunda gösterdikleri çabalar William F. 
Ogburn'ca inceleme konusu yapılmıştır. Adı geçen, çeşitli kent görevle-
rinde kişi başına düşen geçince ödeneğinin, çoğası durgun ya da azalan 
kentlerde hızla büyüyen kentlere oranla çok daha yüksek olduğunu or-
taya koymuştur.10 

Yeni buluşlarla onların uygulama alanına konulması da yeni örgüt-
lerin doğuşunu geniş ölçüde etkiler. Belirli bir sorun için çözüm yolu bu-
lununca, önce bir kamu yönetimince onanır, daha sonra da hızla başka-
larına yayılır. "Kent yenileştirme" yasası adı verilen yasalar önce 1940 
yılında kentlerdeki yoksulluk yuvası konutlar sorununa tikel bir çözüm 
yolu olarak ortaya atılmıştı. 1941 yılında üç üye generk —Illinois, Michi-
gan, New York—, 1942'de bir, 1943'te dört, 1944'te bir, 1945'te on bir, 
1946'da üç, onu izleyen yıllarda ise on bir generk benzer nitelikte yasalar 
yaptılar. New York, Wisconsin, Massachusetts gibi üye generkler de bu 
yüzyılın başında birtakım toplumsal yasaların onanmasında öncülük et-
miş, onları daha sonra başkaları izlemiştir.11 

DOĞUŞTAN SONRAKİ DÖNEM 

Bundan önceki açıklamalardan, kamu eylemlerinin gelişmesindeki tüm 
önemli olayların, örgütün doğuşunun bir yasayla tüzel bir dayanağa otur-
tulmasından önce ortaya çıktığı sonucu çıkarılmamalıdır. Tersine, kuru-
lu örgütler, yıllar boyunca yeni koşullara uyar, kendilerini tanınamaya-
cak duruma getirebilecek sürekli değişikliklere uğrarlar. 

Örneğin, Tarım Bakanlığı, yüz yıllık yaşamı boyunca gerek izlencesi, 
gerek dayandığı ana görüşler bakımından köklü değişiklikler geçirmiştir. 

* Türkçede "sü" sözcüğü "asker" demektir. "Subay, subaşı" sözcükleri oradan 
gelir. Atatürk döneminde bugünkü Milli Savunma Bakanlığı'nın adı "Sü Bakanlı-
ğı"ydı. Arapça olan asker yerine, "sü"yü "er" sözcüğüyle birleştirerek süer karşı-
lığını türetip ilk kez bu çevirinin 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

1 0 William F. Ögburn, Social Characteristics of  Cities (Chicago: International 
City Managers' Association, 1937), y. 66-8. 

1 1 örneğin bakınız: Walter F. Dodd, Administration of  Workmen's Compen-
sation (New York: Commonwealth Fund, 1936), y. 11-29. 
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Bu bakanlık ilkin daha çok bitki türleriyle yılkı türlerinin geliştirilmesi, 
bitki sayrılıklarıyla yılkı sayrılıklarının iyileştirilmesi amacına yönelmiş-
ti. Çalışmalarının ikinci döneminde, sayrılık sıkıyalıtımları, besinlerle em-
lerin arılığıyla ilgili yasaların uygulanması gibi düzenleyici önlemler git-
tikçe önem kazandı. Daha sonra, ilgisi tarımın geçimsel yönleri üzerinde 
toplanmaya başladı: Önce tarım işletmeciliği, sonra tarımsal pazarlama 
sorunları, sonunda da satış yetersizliği ile üretim artığı sorunlarını çöze-
cek geniş geçimsel yöneltiler öne geçti.12 1862'de "Tarım Bakanlığı" adı 
verilen bebeğin 1950'de bir azmana dönüşeceğini kimse düşünemezdi. 

Doğuştan Önceki Dönemle Sonraki Dönem 
Bir kamu örgütünün yasayla kurulmasından önceki dönemle sonraki 

dönemin birbirinden ayrılması bir bakıma yapaydır. Saylavlar Meclisi'ne 
gönderilecek üye sayısını saptayabilmek için yurttaş sayısını bilmek ge-
rektiğinden, çoğa sayımları Anayasa'nın onanmasından beri birleşik ge-
nerk görevi olarak benimsenmiştir. Giderek sayımların geçimsel, toplum-
sal bilgiler sağlayabileceği anlaşılıp kapsamları genişletilmiştir. Bu işi 
yürütmek için 1910 yılında Sayım Kolu adıyla sürekli bir örgüt kurulmuş-
tur. Doğrudan doğruya Sayım Kolu, kuruluşundan sonra, sayımların kap-
samının da genişletilerek on yılda bir yapılan sayımların daha sık yapılan 
işleyim, tarım sayımlarıyla bütünlenmesi yolundaki önerilerin bir yandan 
kaynağı, bir yandan da izleyici olmuştur. 

Bir kamu görevinin belirli bir örgüt birimine verilmesinin taşıdığı 
anlam, o görevle tümgün üzerinden ilgilenen, onu bir uğraş olarak benim-
seyen bir görevliler kümesini ortaya çıkarmasıdır. Söz konusu görevliler, 
çalışmaların ondan sonraki gelişmesinde önemli bir itici güç niteliği ka-
zanırlar. 18'inci Bölüm'le 19'uncu Bölüm'de uzun uzun incelenecek olan 
bu konu, örgütün yaşayıp gelişme savaşıyla yakından ilgilidir. Şimdilik 
konunun ayrıntılarına girmeden, kamu görevleri ile onları yerine getir-
mekle yükümlü örgütlerin gelişip değişmeleri açısından taşıdığı anlam 
üzerinde durmak isteriz. 

Gelişmeyi Sağlayan Etmenler 

Kurumlarca uygulanan izlencelerin gelişimi, çeşitli etkilerin sonucu 
olarak ortaya çıkar. Bu gelişim, biraz örgütün dış güçlerin yandaşlığını 
sağlamak için gösterdiği çabaların, biraz örgütün amaçlarıyla izlenceleri 
konusunda görevlilerle onların uğraşsal derneklerince yapılan yorumlama-
nın, biraz da örgütün içinde yer aldığı toplumun değişen koşullarıyla so-
runlarının etkisi altındadır. 

Dış Kümelerin Etkisi. Bir örgüt, sürekli ilişki sonunda, yönetkil ger-
çekleri de göz önünde bulundurarak, çalışmalarının etkisi altında kalan 
önemli yurttaş kümelerinin yandaşlığını sağlamak için çoğu kez önlemler 
alır. Gördüğü işten yararlanan bu yurttaş kümeleri, kurucularmkinden 
çok daha değişik değerler, görüşler taşıyabilirler. Gösterdikleri bu yakın-
lık, bu yandaşlık karşılığında, yöneltinin belirlenmesinde etkili olmak is-
teyebilirler; bunların yöneltinin belirlenmesine katılmaları izlencede kök-
lü değişikliklere yol açabilir. 

1 2 Gaus ile Wolcott, adı geçen yapıt, Bölüm 1. 
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TVA bunun göz alıcı bir örneğidir. Bir bölgesel kalkınma denemesi 
olarak orta;» a atılan TVA, başlangıçtan beri Tennessee koyağında oturan-
ların yönelimin belirlenmesine doğrudan doğruya kamuya inen elerki 
yöntemleriyle katılması gerektiği görüşüne dayanmaktaydı. Ancak, Ko-
yak' taki yönetkil bakımdan önemli yurttaş kümelerinin, bölge kalkınması 
konusunda TVA'in kuruluş döneminde egemen olan görüşten çok daha 
değişik bir anlayışları vardı. Dolayısıyla, yerel katılmanın, yandaşlığın 
sağlanması, ancak Yeni Düzen (New Deal) görüşünün kimi önemli öğe-
lerinden vazgeçilerek, dahası, kimi durumlarda Tarımsal Ödenç* Örgütü 
gibi birtakım Yeni Düzen kurumlarıyla işbirliğine karşı çıkılarak gerçek-
leşebilmiştir.13 Tartışmalara yol açan kimi amaçlarından vazgeçmek ya da 
bunları yadsımak gerekmiştir. 

Görevlilerin Etkisi. Görevliler, özellikle bir uğraşın üyeleriyseler, ku-
rumun amaçlarına yeniden yön vermede önemli bir etki yapabilirler. Bu 
olasılık, görevlilerin, uğraşın amaçlarının saptanmasına da etkin bir biçim-
de katılan iç bağları güçlü bir uğraşsal küme niteliği taşıdıkları durum-
larda özellikle yüksektir. Bir kent tasarlama örgütü kurarak bir ya da da-
ha çok kent tasarcısı çalıştıran bir kent, kendini çabucak bu uğraşta ge-
çe'rli olan kent tasarcılığı anlayışıyla kavramlarının etkisine açık bırak-
mış olur. Bu tasarcılık anlayışı kurumun ortaya çıkmasına yol açan gü-
dülere (bunlar, ağır bir gidişgeliş ya da araç bırakma yeri sorununun var-
lığı ya da kent yönetimi konağı kurma isteği olabilir) göre çok daha ge-
niş bir kapsam taşıyabilir, örgütün çalışmaları da buna koşut olarak ge-
nişletilebilir. 

Böyle bir durum, örgütün başına güçlü kanılar taşıyan bir tek yöne-
ticinin atanması durumunda bile ortaya çıkabilir. ABG Eğitim Örgütü'nün 
eski Başkanlarından John Studebaker, yerel girişimle düzenlenen açık otu-
rumların yurttaşlık eğitimi bakımından büyük değer taşıdığına yürekten 
inanmıştı. Dolayısıyla, açık oturumlar, Eğitim Örgütünün çalışmalarında, 
başka birinin başkan olması durumunda tutabileceğindn çok daha önem-
li bir yer tuttu. 

Çoğu kez olduğu gibi, amaçlar üzerinde değişik düşünceleri olan üye-
lerin gelmesi, kurulu bir örgütün genel yöneliminde bir değişikliğe yol 
açabilir. Yeni atamalar, yeni bir yönetkil erkin yönetimi etkileme yolla-
rından biridir. Yeni görüşleri olan yeni kişiler yeni amaçlarla onlara 
varmak için kullanılacak yeni yöntemlerin onanmasını bütün durumlar-
da sağlamamakla birlikte, bunda başarılı da olabilirler. 1920'lerde Kamu-
erkçi yönetim döneminde ABG Tecim Kurulu çalışmalarının vurgusun-
da görülen kayma, geniş ölçüde, önemli görevlilerinin değiştiı ilerek onla-
rın yerine, kuruluşunda kurulu yönetenlerin onun amaçları konusunda 
taşıdıkları görüşlerden ayrı görüşler taşıyan kimselerin getirilmesinden 
ileri gelmiştir. Bilimyurtlarında okutulan yeni düşüncelerle yöntemler de 

* Ödenç sözcüğünü, kredi karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu yapı-
tın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

1 5 Bu "köke inen elerki" anlayışının TVA izlencesi üzerindeki etkisi Philip. M. 
Selznick'in şu yapıtında derinlemesine çözümlenmiştir: TVA and the Grass Roots 
(Berkeley: University of  California  Press, 1949). 
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kurulu örgütlerin yapısına, çoğu kez, görevlilerdeki sürekli değişiklikler 
yoluyla girer. 

Değişen Koşulların Etkisi. Bu alana giren etkiler, daha önce tartışı-
lanlardan büsbütün ayrı değildir. Değişiklikler hep kişilerin değişmesiyle 
olur; toplumsal değişiklikler de örgütler üzerinde, ancak bu örgütlerdeki 
sözü geçer kişiler aracılığıyla etkili olabilir. 

Sorunlara kamunun ilgisinin çekilmesi, bunun da örgütlerin çalışma-
larında değişikliklere yol açması, bu bölümde daha önce açıklanan, sorun-
ların yeni örgütlerin kurulmasına yol açması olayındaki evrelere benzer 
evrelerden geçilmesini gerektirir. Burada iki ayrı duruma daha değinmek 
gerekir. Önce, bir ya da daha çok örgütün belirli bir alanda çalışmakta 
olması yeni sorunların onanmasını, onların çözümünü hızlandırabilir. 1929 
bunalımı büyük işsizlik sorunlarını, çalışanlara yol verme sorunlarını or-
taya çıkardığında, eldeki işsizlere yardım kuruluşları ile tarımsal yardım 
alanında ABG Tarım Bakanlığı yeni izlenceleri uygulamaya koyan başlı-
ca örgütler olmuştu. 

İkinci olarak, önemli bir yeni sorun kamunun ilgisini çekmeye başla-
yınca, kurulu örgütler, izlencelerinin o sorunla ilgili, arada ilişki kurula-
rak daha çok ödenek almalarını sağlayabilecek yönlerini ortaya çıkarmak 
üzere çabucak eyleme geçerler. Başkan Truman'ın geri kalmış ülkelere 
yardım amacını güden Dört Dura izlencesi günlük başlıklarına konu ol-
duğu günlerde, Washington'daki birçok kurum Dört Dura çalışmalarının 
(bu arada ödeneklerinin) bir bölümünü ele geçirme yollarını araştırmaya 
başladılar. Kamu İşleri Örgütü ile Uluslararası Bildirişme Örgütü, Dışiş-
leri Bakanlığı'nın Akçal İşler-Kalkmma Yöneltisi Örgütü, ECA'in Uygu-
layım Yardımı Bölümü, Tecim Bakanlığı'nın Uluslararası Tecim Örgütü, 
ayrıca daha birçokları bu alanda yetki öne sürmeye başladılar. 

Buna benzer bir durumla, geçen büyük savaşın başında, kamu kuru-
luşları varlıklarının savaş çabalarına uygun olduğunu göstermek duru-
munda kalıp bu açıdan savunulması en kolay çalışmalara ağırlık verme-
ye başladıklarında da karşılaşılmıştı. Ucuz konut, savaşla ilgili işlerde ça-
lışan işçiler için konut anlamı kazandı; iş-işçi bulma örgütleri ulusallaş-
tırılarak işgücünü kullanma sorunları üzerinde durmaya başladılar. 

Süreduruma Yol Açan Etmenler 
Örgütlerin çalışmalarında gelişmeye, değişmeye azar azar yol açan 

güçlerin karşısında, değişikliğe karşı direnme doğuran, kurulu "örgütlerin 
esnekliğiyle uyum yeteneğini azaltan başka önemli güçler yer alır. Bu 
süredurum nedenlerinin çoğu açıkça görülecek niteliktedir. Bireysel, ku-
rumsal alışkanlıkların ortaya çıkması, uygulanmakta olan izlencelere ya-
pılmış gereç, eğitim yatırımları, vargı oluşturmada eski örneklere uyma, 
yeniyle ya da bilinmeyenle uğraşmanın kişicil güçlükleri, örgütlerin ken-
di eylemlerine yakınlık duyan kişileri bulma, tutma eğilimleri bunlar 
arasındadır. 

Kurumlar da bireyler gibi, değerlerle aralarında bağıntı bulunan alış-
kanlıklar edinirler. Belirli uygulamaları gerekçeleyen* nedenler olarak 

* Gerekçelemek sözcüğünü İngilizce to justify  (haklı göstermek) karşılığı ola-
rak ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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eski örnekler, yalnız yargı kuruluşlarına özgü değildir. Önceki uygulama 
örnekleri tüm örgütlerde bir ölçüde kutsal bir anlam taşır; bilinmeyenin 
güvensiz yollarına sapmaktansa sorunları daha önce denenmiş biçimlerde 
çözüp gitme yönünde çoğu kez güçlü bir eğilim göze çarpar. Siepman, 
buna ABG Bildirişme Kurulu'ndan bir örnek vermektedir.14 Bu örgüt çok 
uygunsuz bir vargıda bulunmuş, bu yanılgısını anlamış, ancak durumu, 
söz konusu vargıdan daha değişik bir vargıda bulunduğunda yetmiş yıl-
lık uygulamalara aykırı davranmış olacağı gerekçesiyle ussallaştırmaya 
çalışmıştı. 

Görevlilerin işe alınıp tutulmasında izlenen yol da bu durgunluk eği-
limlerini çoğu kez güçlendirir. Dışişleri örgütünde çalışanları "çizgili pan-
talonlular" olarak eleştirenler, bu bakanlığın kendi ölçülerine uygun bi-
limyurdu çıkışlıları işe aldığını, arada bir ortaya çıkabilecek köklü deği-
şiklikten yana bir mutsuzun, çeşitli engellerle karşılaştıktan sonra yavaş 
yavaş başkalarına uymak ya da çekilmek durumunda kaldığını söylerler. 
Bu savın Dışişleri Bakanlığı için doğru ya da yanlışlığı bir yana, söz ko-
nusu eğilimle birçok örgütlerde karşılaşılabilir; bu da kuşkusuz önemli 
bir süredurum nedenidir. 

Kamu İlgisinin Azalması 

Bir örgütün edimli kuruluş günü, izlencesi üzerindeki genel tartış-
malara yeniden yön verme bakımından önemlidir. Örgüt bir kez kurul-
duktan sonra, genellikle en azından bir süre, generk yapısının az çok 
onanmış bir öğesi olur; kuruluş sırasında kendini gösteren genel ilgi de 
azalmaya başlar. Karşısındakilerin gösterdiği yağılık onun doğrudan doğ-
ruya kaldırılmasından çok ödenekleri ile eylem alanının kısıtlanması ama-
cına yönelir. Kuruluş kesinleştikten sonra, doğuşunu güçleştiren durgun-
luk nedenleri bu kez onu yıkmak isteyenlere karşı etkili olmaya başlar. 

BİÇİM İLE YAPIYI ETKİLEYEN NEDENLER 

Şimdi bölümün başında sorduğumuz ikinci küme soruya geliyoruz: 
Yeni bir örgütün birleşik generk düzeyinde, üye generk düzeyinde ya da 
yerel düzeyde kurulmasını etkileyen nedenler nelerdir? Böyle bir örgütün 
kurulu bir bakanlık içinde, ayrı bir bakanlık ya da bağımsız bir örgüt ola-
rak kurulması hangi etmenlerin sonucudur? 

Belirli bir biçim ya da yapıdan yana kanıtlardan çoğunun gerçekte 
öze ilişkin görüşleri gerekçelemek ya da gizlemek amacını güttüğünü bil-
meliyiz. Yeni bir örgüt kurulması önerisine karşı durmanın etkili bir yo-
lu onu "ilke olarak" onayıp öne sürülen belirli örgüt biçimine karşı çık-
maktır. Dolayısıyla, önerilen bir birleşik generk görevine karşı olanlar, 
izlencenin üye generk düzeyinde örgütlendirilmesi gerektiğini, birleşik ge-
nerkin söz konusu alana girmeye Anayasa yönünden yetkisi olmadığını 
ya da görevin Başkan'ca atanıp işten uzaklaştırılabilen bir yüksek kişinin 

1 4 Charles Siepman, Radio's Second Chance (Boston: Little, Brown and Co., 
1945), y. 154. 
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yönetimindeki bir bakanlığa verilecek yerde bir çeşit kurulun yönetimin-
de olması gerektiğini öne sürebilirler. 

İstenmeyen bir kamu görevinin etkisi, kimi kez bu görevi ona yakın-
lık duymayan bir örgüte vermeyi başaran karşıtlarınca yok edilebilir. Ku-
rullarca yönetilen bağımsız örgütler kurulması yolundaki öneriler, çoğu 
kez, generke karşı bir tutum taşıyan ya da o günkü yönetkil erke karşı 
olan, bağımsız bir örgütün yürütme örgeninin egemenliği altına tek bir 
yöneticinin buyruğu altındaki bir örgüte oranla daha güç gireceğine ina-
nanlarca öne sürülür.15 

İzlencelere örgütün biçimi ile bağlantısı açısından karşı çıkanların, 
bunu, sezmeden, doğrudan doğruya izlencelere karşı çıkışlarını gerekçe-
lemek için yaptıklarını düşünsek bile, biçime, yapıya ilişkin tartışmaları 
önemsiz sayıp bir yana itemeyiz. Örgüt açısından yapılan karşı çıkışın et-
kili olmasının tek nedeni, bu gibi savların yöneldiği kümelerin (kimi kez 
bunları ileri sürenlerin kendilerinin) değişik örgüt biçimlerinin göreli uy-
gunlukları konusunda yerleşmiş birtakım tutumlar, inançlar taşımaları-
dır. Genel olarak yurttaşlarda üye generklerin kendilerine özgü, birleşik 
generkçe karışılmaması gereken yetkileri bulunduğu konusunda içten, ol-
dukça da yaygın bir duygu bulunmasaydı, birleşik generk izlencelerine 
üye generklerin yetki alanına geçildiği gerekçesiyle yapılan karşı çıkış-
lar etkisiz kalırdı. Bu bakımdan biçimle, yapıyla ilgili tartışmaları ince-
lerken, Amerikan ulusunun taşıdığı yaygın tutumlar üzerinde, bu konu-
ları yasama örgeninde tartışanların tutumlarıyla güdülerine oranla daha 
çok duracağız. 

Üye Generklerin Ülevleri 

Amerikan geleneğinin bir öğesi olan yerellik de önemli bir kanıt ola-
rak öne sürülür. Amerika'da generk yurttaşlara yakın olmalıdır; bu ise 
ancak çeşitli görevler, özellikle yurttaşa bir işgörü sağlayanlar, üye ge-
nerkler ya da yerel kuruluşlar elinde bulunursa gerçekleşebilir. Bu sav, 
çoğu kez, (geçimsel gelişme, üye generkler arasındaki yarışma ya da baş-
ka nedenlerle) üye generklerce yapılan düzenleyici eylemlerin tümden et-
kisiz olduğunu iyi bilenlerce de sisten bir örtü gibi kullanılır. Ancak yi-
ne de, üye generklerden yana bir diziçaba bugün bile güçlü yandaşlar 
bulur. Örneğin, Ohio Tecim Odası adına gündeliklerle çalışma süreleri 
yasası üzerinde konuşan, ona karşı çıkan George B. Chandler şöyle de-
mişti: "Bize dokunan, birleşik generkin kapılarımızdan çekinmeden, ka-
nımızca yasalara aykırı olarak girip bize kendi işlerimizi nasıl yürütece-
ğimizi söylemesidir... Amerika Birleşik Generkleri yürütümünün bizim 
kendi çalışma yaşamımızı düzenleme, gündeliklerimizi belirleme, çalışma 
sürelerimizi saptama, öteki kardeş üye generklerle alışveriş yapma ülevi-
mizi kısıtlama, kendi yasalarımızla yargıevlerimizce tanınan ülevleri kul-
landıkları için yurttaşlarımızı akça ya da hapis çekilerine çarptırma yet-
kisini taşıdığına inanmıyoruz."16 Bu sözlerin, Anayasa tartışmaları sıra-
sında doğrudan doğruya Anayasanın onanmasına karşı çıkan tanınmış ki-

1 5 Bağımsız örgütlerin uygulamada yürütme örgeninin etkisine daha az mı açık 
bulunacağı ayrı bir sorundur. Burada önemli olan bu yolda bir inancın varlığıdır. 

1 8 Joint Hearings on S. 2475 ilo H.B. 7200, s. 866-67. 14 bozaran 1937. 
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şilerin söylediklerinin nerdeyse eşi olduğunu belirtmek yerinde olur. Bu-
nun Amerikan düşüncesinde derin kökleri vardır. 

Karmaşık, kaynaşmış bir Amerikan geçimsel yapısının ortaya çıkışı, 
üye generklerin ülevleri konusundaki savların gücünü azaltmıştır. .On 
dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru üye generklerin tekellerle başa çıka-
mamaları, iki büyük savaş sırasında duyulan etkili bir ulusal davranış 
gereksinmesi, üye generklerin Büyük Bunalım'm ortaya çıkardığı sorun-
ları çözmekteki yetersizlikleri gibi nedenler, kamuda birleşik generke kar-
şı daha elverişli bir tutumun doğmasına yol açtı. Bununla birlikte, birle-
şik generk yetkilerinin genişlemesi, yerellik ilkesinin yadsınmasından çok. 
kaçınılmaz bir kötülük sayılmış, üye generklerin ülevleri konusunda gös-
terilen duygululuk, birleşik generk görevlerinin daha çok arttırılmasına 
karşı duran önemli bir güç olma niteliğini korumuştur. 

Birleşik generk-üye generk tartışmasına koşut olarak, bir de izlence-
lerin üye generklerce mi, yoksa "county". ya da kent yönetimlerince mi 
yürütülmesi gerektiği tartışması vardır. Bu tartışmanın ortaya çıkış bi-
çimlerinden biri, kentlerin kendi yerel izlencelerini üye generklerin aşı-
rı kısıtlamaları olmadan belirleyebilme konusunda daha geniş bir özgür-
lük istemeleridir. Burada yönetkil sorunun özü, kentlerin, tarımsal bölge-
ler yansıtmanlarmm* egemen olduğu üye generk yasama örgenlerine gü-
venmemeleridir. 

Son on beş yıl içinde, toplumsal güvenlikle ilgili görevlerin üye ge-
nerk, "county" ya da kent yönetimleri arasında bölüşülmesi sorunu uzun 
tartışmalara konu olmuştur. 1939'da işsizlere yardım çalışmalarını yürü-
ten örgütler üzerinde yapılan bir inceleme, bu çalışmaların 14 üye generkte 
nerdeyse generkin önemli bir gözetim yetkisi olmadan yürütüldüğünü, 

* Bu yapıtta oldukça sık geçen Arapça kökenli "temsil etmek, temsilci" söz-
cüklerine uygun bir karşılık bulmak için çok düşündük. Bu konuda daha önce baş-
kalarınca da çaba gösterilmiş, ancak olumlu bir sonuca ulaşılamamıştı. Usumuza 
gelen seçenekler içinde, sözcüğün değişik kullanımlarım en iyi karşılayan yansıt-
mak oldu. Dilimizdeki yaygın anlamı "aksettirmek" olan "yansıtmak" eylemine 
"temsil etmek" anlamının da yüklenebileceğini düşündük. Bizi bu düşünceye gö-
türen başlıca neden, temsilcinin adına konuşup davrandığı kişinin istencini, istek-
lerini, duygularım, düşüncelerini yansıtan bir kimse olduğu gerçeğiydi. İngilizce to 
represent, Fransızca representer, Arapça kökenli temsil etmek eylemleri bizim bu-
rada karşılık bulmaya çalıştığımız 'verilmiş bir yetki ile bir kimsenin yerini al-
mak, adına davranmak' anlamı dışında başka anlamlar da taşıdıklarına göre böy-
le bir anlam yüklemesinde herhangi bir sakınca söz konusu olamazdı. Temsilci 
karşılığı olarak da, yansıtmak eyleminin kök bölümüne -man ekini katarak, bu 
arada öğretmen, eğitmen, danışman gibi sözcüklerin yapısını da örnekseyerek yan-
sıtman karşılığım türettik. Yansıtmak eyleminin "temsil"in yine karşılık bulunması 
gereken bir başka anlamını, "bir araştırmada örneklem, evreni eksiksiz olarak tem-
sil etmelidir" tümcesindeki anlamını da başarıyla karşılayabileceğini sanıyoruz. Bu 
duruma göre bu tümcenin yeni biçimi "bir araştırmada örneklem. evreni eksiksiz 
olarak yansıtmalıdır" olacaktır. "Temsil etmek" eyleminin bir başka anlamının 
Türkçedeki doğal karşılığının "simgelemek" olduğunu da bu arada belirtelim. 1979 
yılında türettiğimiz bu karşılıkları ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. 
(Çeviren) 
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15'inde az bir gerçek gözetimi bulunduğunu, ll'inde üye generkin sıkı bir 
denetim uyguladığını, 8'inde ise yardım çalışmalarının bir üye generk ku-
rumunca yürütüldüğünü göstermiştir.17 

Bu, biçimi generkten generke değişen karmaşık yönetkil süreçlerin bir 
sonucudur. California'da  işsizlere yapılacak yardımların yerel düzeyde yö-
netilmesinden yana olan güçlerle ona karşı yönde etki yapan güçler özlü 
bir biçimde şöyle özetlenmişti: 

Burada konuşan toplumsal yardım yöneticileri, bütün toplumsal yardım işle-
rinin üye generk ya da "county" düzeyinde kaynaştırılması gerektiğinde birleşmiş-
lerdir. 

Bununla birlikte, son yedi yıl süresince üye generk başkam ile yasama örgeni, 
kamusal yardım görevlerinin tümünü içine alan, uygun bir biçimde düzenlenmiş, 
yönetkiden uzak özeksel bir düzen kurmak üzere atılması gereken adımlar üze-
rinde anlaşmaya varamamışlardır. Üye generk düzeyinde özekselleştirmenin ka-
musal yararları ne olursa olsun, böyle bir girişim şimdilik yönetkil nedenlerle ger-
çekleştirilemeyecektir. .. 

"Yerel yönetim yetkisi" (home rule) bu görevin tümüyle county'lere bırakıl-
masından yana başlıca kanıttır... 

Erk isteği yetki konusundaki tartışmaların tümünde söz konusudur. Tutkulu 
yerel kamu görevlileri, o yerdeki yurttaşlara sağlayacağı yararlar ne olursa olsun, 
gerek üye generkin gerek birleşik generkin yukarıdan verdikleri "buyruk"ları sev-
memektedirler. Etmenlerden bir başkası, kazanılmış ülevlerin korunmasıdır. İşve-
ren kümeleri, bağımsız küçük birimler biçimindeki toplumsal yardım kurumlarım 
üye generk çapında kurulmuş güçlü bir örgüte oranla, özellikle yardımın niceliği 
ile yardım göreceklerin nitelikleri yönünden daha kolaylıkla etkileyebilirler. 

Buna karşılık, sola yatkın kümelerle köktenci kümeler, üye generklerdeki özek-
sel toplumsal yardım kuruluşlarım yerel birimlere oranla daha kolaylıkla etkile-
yebilmektedirler. 1 8 

Tüze Generki 
Kurulacak kamu örgütünün biçimini derinden etkileyen bir başka tu-

tum da, Amerika'da "tüze"ye, kamusal işlerin yürütülmesinde belirli ya-
sal biçimlere karşı beslenen saygıdır. Bu ülkede yargı düzeninin baskı 
yönetimini başarıyla önlediği, "kendincelik" izlenimi uyandıran nesneler-
le kişisel erkin kötü olduğu yolunda köklü bir inanç vardır. İşlemlerin 
yazıya dökülmesi, değerleme yetkisine gereksinme duyulan durumlarda 
da kesin ölçülerle belirleyici çizgilerin çekilerek söz konusu yetkinin yar-
gı denetimine bağlı bulundurulması gerekir. 

1 7 Illinois Legislative Council, The Administration of  Relief  in Illinois (Spring-
field:  The Council, 1940), y. 9. 

1 8 "Report of  Municipal and County Government Section of  the Commonwealth 
Club of  California,"  The Commomvealth, 17: 394 (18 gücük 1941). Burada öne sü-
rülen varsayımların çoğunu doğrulayan bu açıklamaları bütünlemek üzere, bu ya-
zanağın yazıldığı sırada California  üye generk başkanının bir Elerkçi olduğunu, 
Senato ile çoğu tarımsal "county" yönetimlerinin Kamuerkçilerin elinde bulundu-
ğunu belirtmek yerinde olur. 
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Bu bakımdan gündeliklerle çalışma süreleri yasasının tartışılması sı-
rasında, işleyim alanlarını etkileyen koşulların ortaya çıkarılması amacı-
nı güden bir açık oturumdan sonra, en az gündeliklerin bir kurulca belir-
lenmesi yolunda başlangıçta yapılan bir öneri, yöneticilere aşırı ölçüde yet-
ki verilmekte olması gerekçesiyle sert eleştirilere uğramıştı. Ulusal Yünlü 
Dokuma Yapımcıları Birliği adına konuşan Arthur Besse bu konuda şun-
ları söylemişti: "Birliğimiz, bir kurula tümüyle kendisinin belirlemesi ge-
reken ölçülere göre bütün işçi gündeliklerini belirleme yetkisinin verilme-
ye çalışılmasından ancak yıkım doğacağı kanısındadır... Böyle bir yetki-
nin verilmesine, Kurultay'ın kendinin olan bir yetkiyi aktarmasına karşı 
başkalarınca yöneltilen açıkuyarılara* kendi sesimizi de katmak istiyo-
rum..."19 

En azından biraz da bu eleştiri yüzünden tasarı değiştirilerek doğru-
dan doğruya tasarıda genel bir en az gündelik anılmış, yasanın uygulan-
ması yetkisi tek bir yöneticiye verilmiştir. 

"Bağımsızlık" - "Yürütme Örgenine Karşı Sorumluluk" Tartışması 

Yeni bir örgütün, yürütme örgeninin başına karşı sorumlu tek bir yö-
neticiye mi, atamayla gelen bir kurula mı, yoksa seçimle gelen bir yöne-
tici ya da kurula mı bağlı olması gerektiği nerdeyse sürekli olarak tartı-
şılır. Günümüzde, seçimle gelen kimselerce yönetilecek örgütler kurulması 
düşüncesinin güçlü bir dayanak bulması çok seyrek görülür. Bununla bir-
likte, gerek tek yönetici, gerek seçimle gelen kurul yönetimini içtenlikle 
savunanlar vardır; dolayısıyla iki görüş de yaygın bir biçimde benimsen-
mektedir. 

Doğrudan doğruya yürütme örgeninin başına karşı sorumlu tek yöne-
tici atanması yolu, daha çok, generkin daha iyi işler duruma getirilmesi 
amacıyla yeniden düzenlenmesi görüşünü savunanlarca yeğ tutulmakta-
dır. Bu yüzyılın başında kendini gösteren kısa seçim (short ballot) akımı, 
doğrudan doğruya yurttaşların seçtiği, dolayısıyla da yürütme örgenine 
karşı bağımsız olan kent ya da üye generk örgütlerinin ana bölüm baş-
kanları sayısının azaltılması amacını güdüyordu. Bin dokuz yüz yirmiler-
de üye generklerin yeniden düzenlenmesi akımı da bu amaca yönelmişti. 
Kentlerin, kent kurulları yanında, bölüm başkanlarının kendisine bağlı 
olduğu, atamayla gelen, bu işi uğraş edinen bir kent yöneticisi eliyle yö-
netilmesi yöntemi böyle bir genel görüşe dayanmaktadır. Bu görüşle, 1937 
yılında ABG Görevliler Kurulu ile kurul biçimindeki başka birtakım ba-
ğımsız birleşik generk kuruluşlarının tüzel düzeninde değişiklik yapılıp 
tek yönetici yönteminin benimsenmesini öğütleyen "President's Committee 
on Administrative Management"in yeniden düzenleme önerilerinde de 
karşılaşılabilir.20 

Bu tür örgüt yapısından yana olanlar, genellikle iki sav öne sürmüş-
lerdir. Önce, bu tür örgütler işletmecilik uzmanlarınca geliştirilen genel 

* Açıkuyarı sözcüğünü protesto karşılığı olarak 1975 yılında türetip ilk kez 
bu yapıtın o yıl çıkan baskısında kullandık. (Çeviren) 

1 9 Hearings, adı geçen kaynak, y. 556-71, 9 bozaran 1937. 
2 0 Bütün bu akımlar Waldo'nun The Administrative State adlı yapıtında tartı-

şılmış, bu konudaki geniş yazına da yollamalarda bulunulmuştur. 
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verimlilik ilkelerine uygun düşer. İkinci olarak, örgütlerin yürütme örgeni 
başkanına bağlı olarak bir araya getirilip kaynaştırılması, yürütme örge-
ninden yasama örgenine giden, oradan da seçmenlere dek uzanan kesin 
sorumluluk çizgileri yaratır. 

Böyle bir kaynaştırmaya karşı, bağımsız kurullardan yana da güçlü 
kanıtlar vardır. Bağımsız kurul yönteminin belirli kamu eylemlerini "yö-
netkiden kurtardığı" öne sürülmüştür. Bir başka deyişle, bu tür kurulla-
rın yöndeşlikçi yönetki baskılarıyla başka kurnazlıklara tek yöneticiye gö-
re daha az açık bulunduğu söylenmiştir. Bu düşünce özellikle belirli kamu 
görevlerinin genişletilmesinden yana olan kümelerce benimsenmektedir. 
Tasarlama uzmanları genellikle kent tasarlama birimlerinin kurul biçi-
minde olmasını, dinlenme örgütleri yöneticileri, eğitim kuruluşlarıyla öte-
ki alanlardaki yetkililer de kendi alanlarında böyle bir_yolun izlenmesini 
istemektedirler. Burada bağımsız kurul yönteminin savunulması geniş öl-
çüde özerklik isteğinin, yürütme örgeni başkanıyla kent kurulunun dene-
timinden uzak kalma eğiliminin bir belirtisi olarak alınmalıdır.21 

Kurul biçimi, yetkileri özünde düzenleyici olan, yargı görevine ben-
zer görevler v?.pan örgütler için de önerilmiştir. Burada, yansızlık ile "ki-
şilere değil tüzeye bağlılık" sağlama kaygısı, bağımsız kurul biçimini yeğ 
tutmanın başlıca nedenidir. 

ÖRGÜT BİÇİMİNİN YASAL KISITLILIKLARI 

Bütün kamusal örgütler ya birleşik ya üye generkin Anayasa'sında, 
ya Kurultay'ca ya da üye bir generkin yasama örgenince onanan bir yasa-
da yer alan bir tüzel yetkiye dayanırlar. Kimi birleşik generk örgütleri 
Başkanlık Buyruğu ile, belki de daha kestirme yöntemlerle kurulabilmek-
le birlikte, bu gibi eylemler oldum olası geniş bir tüzel yetki çizgisi içinde 
yapılır. Uygun tüzel dayanağın sağlanması, bir kamusal örgütün kurulma-
sını isteyenler için özel nitelikte birtakım sorunlar ortaya çıkarır. Bunun, 
örgütün alacağı biçim üzerinde önemli etkileri olabilir. 

Yasama Örgeni ile Örgüt Biçimi 
Yasama örgenlerinin tüzel açıdan örgütlerin biçimini istedikleri gibi 

saptamak, bu arada kurulu örgütlerin yapısını değiştirmek yetkileri var-
dır. Yeni bir generk örgütünü kuran bir yasa, örgütün yapısını ayrıntılı 
olarak gösterebileceği gibi, bu işi yeni örgütü yöneteceklere de bırakabilir. 
Dolayısıyla, kurulan bir örgütün —deyim uygun düşerse—• bir tansık mı, 

2 1 Eldeki kısıtlı nesnel kanıtlar, bağımsız kurul yolunun bir alanı "yönetkiden 
kurtarma"da gerçekten etkili olup olmadığını gösterecek güçte değildir. Bu konu-
da yapılmış en iyi iki inceleme şunlardır: Robert A. Walker, The Planning Function 
in Urban Government (Chicago: University of  Chicago Press, 1941); Jerome, J. 
Kervvin ile Nelson B. Henry, School and City Government (Chicago: University of 
Chicago Press, 1938). İki incelemede de yazarlar, gördükleri eğitimle daha önceki 
ilişkilerinin etkisi sonucu birleştirici görüşe yatkın olma kuşkusundan büsbütün 
uzak değildirler. 
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yoksa düzgülü, sağlıklı bir çocuk mu olacağını, örgüte varlık veren yasa-
nın yasama örgeninde ele almış biçimi belirleyebilir. 

Yasama örgeni üyeleri arasındaki özengen "örgüt uzmanları" en çok 
beğendikleri "örgüt ilkeleri"ni savunabilirler. Karşı çıkar kümelerinin yan-
sıtmalıları, kuruluş yasasına kötürümleştirici buyruklar konmasını sağla-
yarak, yeni örgütle onun izlencesini daha başlangıçtan kösteklemeye çalı-
şabilirler. Yasama kuruluşlarından eksik olmayan tüzeciler, yeni örgüte 
en iyi tanıdıkları bir örgüt, yargıevi, biçimini vermeye çalışabilirler. İyi 
dilekli yandaşlar ilerde karşıt baskı kümelerine karşı bir korunma önlemi 
de olmak üzere, kuruluş yasasındaki yapıyla ilgili birtakım buyrukları çı-
kartarak onların oyunlarını suya düşürmeye çalışabilirler. 

Düzenleyici eylemler konusunda çeşitli görüşler, bu arada anlaşmaz-
lıklar bulunduğu için, yeni bir düzenleyici örgütün doğum sırasında oluş-
muş yara izleriyle gün yüzüne çıkması (üstelik bunlara doğuş âonrası iş-
lemlerinden ileri gelen başka yaralarının eklenmesi) olasılığı işgörü kuru-
luşlarına göre daha çoktur. Bir kent yönetiminin yangın söndürme bölü-
mü, kentin yetki belgesindeki ya da üye generk yasalarındaki bir tümce-
ye dayanılarak kurulabilirken, bir kentsel bölgeleme örgütünün yapısı yüz-
lemlerce süren bir yasaya konu olabilir. 

Generkin yeni eylem alanlarına el atmasından yana olanlar, bu doğum 
güçlüklerini önlemek için, çoğu kez yeni bir yasa çıkarma yoluna gidecek 
yerde, yürürlükteki bir yasadan (o yasanın özgür bir yorumlamaya elve-
rişli olduğu ölçüde) yararlanmaya çalışırlar. Kurulu örgütleri yönetenler 
de, çoğu kez yapıya dokunmamayı, kuruluş yasalarında korku verici so-
nuçlar doğurabilecek değişiklik isteklerinde bulunmaya yeğ tutarlar. 

1938'de, bir yıllık deneme, Gündeliklerle Çalışma Süreleri Yasası'nı 
uygulayanlara yasanın birçok bakımlardan yetersiz olduğunu göstermişti. 
Dolayısıyla yasada değişiklik önerileri yapıldı. Ancak değişiklikler kuru-
mun istediği yöntem iyileştirmeleriyle kısıtlı tutulamadı. Tersine, yasaya 
karşı çıkanlara, benimsendiklerinde kurumun işleyişini kötürümleştirecek 
öze ilişkin değişiklikler önerme olanağı verilmiş oldu. Bu durum karşısın-
da, yapılan değişiklik önerileri geri alındı. 

Yargı Denetimi Sorunu 

Kamu kuruluşları yalnız yasama örgenini mutlu kılacak bir biçimde 
olmakla kalmamalı, yargı yerlerinin onayını sağlayacak bir biçimde de ku-
rulmuş olmalıdırlar. Bir başka deyişle, birleşik generkle üye generklerdeki 
Yüksek Yargıevlerinin anayasaya uygunluk ölçülerine uygun olmalıdırlar. 
Bundan dolayı, kuruluş yasalarını düzenleyenler, yargı yerlerinin yeni ör-
gütün çalışmalarını denetlediklerinde ne yapacaklarını önceden kestirmeye 
çalışmalıdırlar. 

Anayasaya uygunluğun denetlenmesi, kuşkusuz kamu kuruluşlarının 
yalnız biçimini değil, onların yürüttükleri görevlerin özünü de içine alır. 
Kişileri, düzgün yasa yollarına aykırı olarak, yaşama ülevlerinden, özgür-
lüklerinden ya da iyelik ülevlerinden yoksun bırakacak bir izlence, onu 
yürüten örgütün biçimi ne olursa olsun tüzeye aykırıdır. "Uyulması gere-
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ken yasa yolları" (due process) ölçütü, Amerika Birleşik Generkleri Yük-
sek Yargıevi'ne "uyulması gereken yasa yolları"nı kesin bir özgürlük an-
lamında alan yargıçların egemen bulunduğu 1880-1937 yılları arasında, ge-
rek üye generklerin, gerek birleşik generkin yasaları için aşılması pek 
güç bir engel niteliğini taşıyordu. 

Amerikan kamuoyunun tutucu çevrelerinde yuvalanan generke kar-
şı tutumlar, böylece bir süre için anayasa tüzesinin bir öğesi durumuna 
geldi. Yüksek Yargıevi'nin ilerici bir çoğunluğun denetimine geçtiği 1937 
yılından bu yana tüzeye uygunluk engelinin aşılması bir ölçüde kolay-
laşmıştır. Genellikle üye generklerin yargıevleri birleşik generkteki yar-
gıevini izleyerek, tüzeye uygunluk (due process) kavramını daha geniş 
bir biçimde yorumlamışlardır; ancak kimi generklerin anayasalarındaki 
yasal yöntemlere uygunluk başlamları bugün bile generk görevlerinin ge-
nişlemesini kısıtlayacak biçimde uygulanmaktadır. 

Birleşik Amerika Yüksek Yargıevi'nin tutucuların denetiminde bu-
lunduğu süre içinde, anayasa gerekleri, izlencelerin birleşik generk yöne-
timi yerine üye generkler düzeyinde ele alınmasını gerektiren güçlü bir 
etmen olmuştur. Örneğin, birleşik generkin yetkileri konusunda yapılan 
dar bir yorumlama, Kurultay'm tecim ya da vergileme konusundaki yet-
kilerine dayanarak çocukların çalıştırılmasını yasaklayan yasalar çıkar-
masına engel olmuştur.22 Ulusal yetkiler daha geniş bir biçimde yorumla-
narak, birleşik generkin böyle olmazsa üye generkİere verilecek işlere gi-
rişmesi olanağının sağlanabileceğinden kuşkulanılmamalıdır. Bu süre için-
de Yüksek Yargıevi, yalnız "bırakınız yapsınlar" ilkesinden yana olanlar 
için değil, üye generklerin ülevlerini savunan görüş için de önemli bir 
güç kaynağı olmuştur. 

Bu durum da 1937'den sonra Yüksek Yargıevi'ne egemen olan ilerici 
çoğunlukla birlikte değişikliğe uğramış, —en azından şimdilik— Anayasa, 
kamusal örgütlerin birleşik generk düzeyinde kurulmasına önemli bir en-
gel olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte, Yargıevi'nin daha önceki tutu-
mu, gerek söz konusu tutum değişikliği gerçekleştiğinde var olan örgüt-
ler, gerek yeni birleşik generk yasalarını yazanlar üzerindeki etkisini sür-
dürmüştür. Kimi görevlerin birleşik generk düzeyinde yürütülmesi yolu-
na gidilmeyip yardımakça* yönteminin uygulamada geniş ölçüde sürdü-
rülmesinin nedenlerinden biri de kuşkusuz budur. 

Örgüt yapısı ile yöntemler bakımından da Anayasanın aradığı koşul-
lar bugün bile uygulamada büyük bir önem taşır. Önemli kurallardan bir-
kaçı şunlardır: (1) erkler ayrılığı ilkesi; (2) yasama yetkisinin aktarılma-
sındaki kısıtlamalar; (3) özel kişilerin ülevleriyle eylemlerinin düzenlen-
mesinde birtakım yöntemlere uyma gereği. Bu kurallar, özellikle düzenle-
yici örgütler bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 

Erkler ayrılığı ilkesine göre, yönetsel örgütlerin yasama görevleriyle 
yargı görevleri yapmalarına onam verilmemelidir. Üye generklerdeki ilk 

2 2 Hammer v. Dagenlîart 247 U.S. 251 (1918); Bailey v. Drexel Furniture Com-
pany, 259 U.S. 20 (1922). 

* Yardımakça sözcüğünü grants-in-aid (sübvansiyon) karşılığı olarak türetip 
ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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düzenleyici örgütlerin kurulduğu sıralarda bu ilke yargıevleri için büyük 
güçlükler doğurmuştu. Üye generklerin kent işletmeleri kurulları, bu iş-
letmeleri yürüten ortaklıkların uymaları gereken kuralları belirlediklerin-
de bir yasama işi yapmıyorlar mıydı? Belirli bir ortaklığın bu kurallara 
aykırı davrandığını saptayıp bir düzeltme buyruğu çıkardıklarında bir 
yargı işi yapmıyorlar mıydı? Bağımsız düzenleyici örgütlerin ne ölçüde 
yararlı olduklarını gören yargıevleri, sorunu, yönetim kurumlarının yap-
tığı işleri yasama örgenleriyle yargı yerlerinin ötedenberi yapageldikleri 
işlerden ayırmak için "yasamaya benzer" (quasi-legislative), "yargıya ben-
zer" (quasi-judicial) sözlerini yaratarak çözdüler. Böyle bir ayırım, tu-
tarlı olup olmadığı bir yana, erkler ayrılığı ilkesinin çeşitli kamusal dü-
zenleme biçimleri üzerinde yapabileceği kısıtlamaların önlenmesine yara-
mıştır. 

Gerçekte aktarılmış bir yetki olan yasama yetkisinin yeniden başka-
sına aktarılamayacağı düşüncesi erkler ayrılığı görüşüne sıkı sıkıya bağlı-
dır. Bu düşüncenin uygulamadaki başlıca sorunu, yönetim örgütlerinin 
yetkileriyle çalışma yöntemlerinin gereğinden çok ayrıntılı bir biçimde 
belirtilmesi olmuştur. Demek oluyor ki, bir yönetim örgütüne kural koy-
ma yetkisi aktarıldığında, yetkiyi aktaran belgenin, kural yapma yetki-
sini düzenleyecek ölçüleri de belirtmesi, ayrıca bu ölçülere uyulmasını 
inanca altına alacak yolları öngörmesi gerekmektedir. 

Günümüzde anayasa gerekleri içinde en büyük önem taşıyanı, gener-
kin düzenleme yetkilerini kullanırken düzgün yasa yollarına uyması yü-
kümlülüğüdür. Önce, bu yükümlülük düzenleyici örgütlerin yapısı üzerin-
de oldukça belirli birtakım etkiler yapar. Yargıevleri bunun bir Anayasa 
gereği olduğunda direnmiş olmamakla birlikte, bir kurulun kural koyma 
ya da yargı yetkilerini kullanabilecek eh elverişli örgen olduğu yolunda 
genel bir kanı vardır.23 İkinci olarak, bir düzenleyici örgüt içinde sav gö-
reviyle yargı görevi arasında bir ayırım yapılması gerektiği konusunda 
öteden beri genel bir inanç vardır. Belirli kişilerin bu iki görevi birden 
yapmalarının vargı yerleri gözünde gerçekten anayasaya aykırı sayılıp sa-
yılmayacağı tartışmalı bir anayasa tüzesi konusudur. 

Olağan yasal yöntemlere uyma koşulunun daha da önemli bir sonucu 
yöntemle ilgilidir. Yönetim kuruluşlarının eylemlerini düzenleyen kural-
ların tüzeye uygunluk koşulunu yerine getirebilmeleri için, kuruluşun ge-
reksinmelerine uygun düşüp düşmeyeceği belli olmayan geleneksel tüzel 
ölçünlere uygun olması gerekir. Yargı yerlerinin kanısı önceden kesin ola-
rak kestirilemeyeceğine göre, yöntemlerin ilerde tüzeye aykırı bulunması 
olasılığını önlemek için, yasalar yazılırken genellikle alışılmış biçimlere 
uyulacaktır. Başka bir sonuç, tüzecinin de bu kimliğiyle Amerikan yöne-
timinde önemli bir yer tutmakta olmasıdır. Birçok eylemler, tüzecilerin 
incelemesinden geçer; yeni işlerin tasarlanması görevi de çoğu kez tüze 
alanında eğitim görmüş kimselere düşer. Çok doğal olarak tüzeciler yasa-
ları yalnız yargı yerlerinin koydukları tüzel kısıtlamalara uygun olarak 

2 3 Doğrudan doğruya bu görevlerin niteliğine dayanan anayasa tüzesi uygu-
laması, Rathbun v. U.S. (1935) dilevine ilişkin vargı uyarınca Başkan'm bağımsız 
düzenleyici kurulların üyelerini işten uzaklaştırma yetkisinin kısıtlanması biçimin-
de olmuştur. 
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değil, tüzeci olarak kendi uğraşlarının ölçüıılerine de uygun düşecek bi-
çimde yazarlar. Yönetim konularındaki görüşleri, çoğu kez tüze dışındaki 
uğraş alanlarında eğitim görmüş kişilerce onanmaz.24 

SONUÇ 

Bu bölümde, bir kamu örgütünün kuruluş evreleri konusunda genel 
bir görüş kazandırmaya çalıştık. Görüldüğü gibi, bir örgütün kurulması, 
bir kişi ya da kümenin bir sorunun varlığını görüp benimsemesiyle, bu-
nun ancak kamu yönetimince çözülebileceğine inanmasıyla başlar. Sorun, 
yeni kümelerle kişilerin ilgisini çektikçe, göle atılan bir taş gibi, gittikçe 
genişleyen dalgacıklar yaratır. 

Düşünceyi ortaya atanlarca etkilenen yeni kümeler, kendi inanç, çı-
kar, bilgi ya da güdülerine uygun olarak tepkide bulunacaklardır. Bir öne-
ri sürev bakımından, yer bakımından elverişli olarak yapılmışsa kolaylıkla 
onanır; çok geçmeden de somut bir örgüt kurulur. Çağrıda bulunanların 
yaşantılarıyla çıkarlarının dışında kalıyorsa gereken ilgiyi görmez; büyük 
bir olasılıkla onu savunan kümenin çabaları kısa sürede son bulur. 

Betiğin bundan sonraki bölümleri, geniş ölçüde, kurulu örgütlerin in-
celenmesine ayrılacaktır. Ancak bu bölümdeki ana düşünce —örgütlerin 
gelişmeleriyle gerilemelerinin örgüt amaçları ile onlara katılan kişilerin 
güdüleri, çıkarları arasındaki dengeye dayandığı düşüncesi— yönetim ko-
nusu üzerinde yapacağımız tüm incelemelerin ana izleği olacaktır. 

2 4 Bakınız: Jerome Frank, If  Men Were Angels (New York: Harper and Bros., 
1942); ayrıca, F.M. Blanchly ile M. Oatman, "Sabotage of  the Administrative Pro-
cess," Public Administration Review, 6: 213-227 (Summer, 1947). 
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3. 
Bölüm 

KİŞİ DAVRANIŞI İLE ÖRGÜT 

Burada, kamu kuruluşlarında çalışan görevli, bir birey olarak ele alı-
nacak, davranışlarını etkileyen güçlerle örgütün onun üzerinde örgüt ama-
cının gerçekleşmesi yolunda yapacağı etkiler incelenecektir. İlk bakışta 
kişiye bu konu herhangi bir güçlük göstermiyor gibi gelir. Örneğin, bir 
kentin oyunyerinde* bir kimse çalıştırılmaktaysa, o kişinin dokuzdan beşe 
dek orada bulunması, orada birtakım oyunlar düzenleyip yönetmesi, ör-
gütün çalışmalarını tasarlamakla görevli yöneticilerce saptanacak izlen-
celeri uygulaması pek doğal olaylar gibi karşılanır. Oysa, örgütlerin ya 
görevlerini yapamayarak ya çoğu kez bu işi ağır bir geçimsel ya da kişi-
cil gelimle*1* gerçekleştirerek başarısızlığa uğramaları, bu işin kendiliğin-
den yürümeyeceğini göstermektedir. 

Örgüt içindeki davranışlar günlük yaşamın öylesine doğal bir öğesi-
dir ki bu davranışlarda saklı tinsel nedenlerin başarı ya da başarısızlık 
üzerindeki etkilerini pek seyrek sezeriz. Kimi kez, örgütün, davranışlarda 
bulunan bir kişi kümesi olduğunu unuturuz. Unuturuz ki bu kişiler araç 
ya da işletke değildir; duygulan, umutlan, korkuları vardır. Arasıra say-
rı düşer, acıkır, kızar, bunalır, sevinir, üzülürler. Davranışları, doğdukları 
günden (birçok tinbilimcilere göre daha da öncelerden) başlayan, sürekli 
olarak dört bir yandan gelen çeşitli etkilere açıktır. Örgüt içindeki dav-
ranışlar bu etkilerin tümünün bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu etkiler 
içinde önemli olanlardan bir bölüğünü bu bölümde açıklayacağız. 

* Oyunyeri sözcüğünü playground karşılığı olarak türetip ilk kez bu yapıtm 
1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

** ingilizce "cost" karşılığı olarak başlangıçta maliyet sözcüğünü kullanmış, bu 
yapıtın 1975 baskısında ise ek kesimini Türkçeleştirerek "maloluş"a dönüştürmüş-
tük. Sözcükteki a sesinin kimi kez kısa kimi kez uzun söylenişi Arapça kökenli 
olan bu sözcüğün dilimize pek uymadığını gösteriyordu. Bunun üzerine Türkçe 
bir karşılık aramaya başladık. Tecimle uğraşanlar bu anlamda "geliş" sözcüğünü, 
örneğin "bunun bana gelişi 55 lira, 50 liraya nasıl satarım?" gibi tümcelerde sık 
sık kullanıyorlardı. Üstelik "bu iş bana şu kadara geldi" gibi anlatımlar dilimizde 
oldukça yaygındı. Gelmek eyleminin maloluş kavramıyla yakın ilişkisi açık oldu-
ğuna göre, maliyet, maloluş sözcüklerine karşılık olarak, işleyim alanını da içinde 
almak üzere gelim sözcüğünü türettik. 1979'da türettiğimiz bu sözcüğü ilk kez bu 
yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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ÖRGÜT İÇİNDEKİ DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ 

Kişi belirli bir süre içinde ancak sayılı işler yapabilir. Buna karşılık 
bu kişinin yapmaya kalkışabileceği işler sonsuzdur. Bir kimsenin davra-
nışlarını açıklayabilmek için yapmakta olduğu işi neden başka bir biçim-
de yapmayıp da o biçimde yaptığını ya da neden bambaşka bir iş yapma-
dığını anlamamız gerekir. 

Örneğin Joe Smith adında biri, elinde ağır bir baltayla bir yapının 
çatısında bir delik açmaktadır. Neden? Joe Smith'in bir yangın söndürü-
cü olduğunu, yapının da yanmakta bulunduğunu öğrendiğimizde davra-
nışı bize olağan gelir. Onu şimdi uğraştığı işe dek getiren çeşitli olayları 
göz önünde somutlaştırabiliriz. Geçmişte Joe Smith yangın söndürücü ol-
mayı tasarlamış, kentin yangın söndürme bölümünde gerekli girişimlerde 
bulunmuştu. Böylece bu uğraşı, girebileceği başka birçok uğraşlara yeğ-
lemiş oluyordu. Bu göreve girdiğinde kendisine yangın söndürme yöntem-
leri öğretilmiş, yangın söndürmek için ne gibi "davranışlarda" bulunacağı 
anlatılmıştı. Öndan sonra, sayısı on ikiyi bulan yangın söndürme takım-
larından birine atanmıştı. Böylece hangi bölgede çıkacak yangınları sön-
düreceği, yangın yerinde kimin buyruğu altında çalışacağı ortaya çıkmış 
oldu. Bir döngel* önce yapılan uyarma üzerine buraya geldi (yoksa belki 
de bulunduğu yerde kâğıt oynayacaktı), takım komutanı da kendisine ça-
tıya çıkıp aldığı eğitime uygun olarak bir delik açmasını buyurdu. 

Joe Smith'in davranışı üzerindeki bu açıklama kuşkusuz eksiksiz ol-
maktan çok uzaktır. Ağır, özensiz çalışıyorsa, belki de takım komutanını 
sevmemekte, buyruklarını iyi karşılamamaktadır; belki o gün sağlığı pek 
yerinde değildir; belki de kendisine iyi eğitim gösterilmemiştir; ya da di-
renci azalan çatının çökmesinden korkmakta, bu korku kendisine öğren-
diklerini unutturmaktadır. Bütün bunlar, kuşkusuz daha başka birçok et-
menler, davranışlarını-etkilemektedir. Bu etkilerden kimi bilinçli, birçok-
ları bilinçsiz, kimi ussal, kimi usa aykırı, kimi örgütün amacıyla uyumlu, 
kimi değildir. 

Kişi davranışları içinde bilinçli bir yeğlemeye dayananlar, incelen-
mesi en kolay olanlardır. Bir uğraş seçme ya da belirli bir işe girme bu 
gibi yeğlemelerin en önemlileri olmakla birlikte, kişilerin yaşamları bo-
yunca almakta oldukları sıradan vargıların tümü de önemlidir. 

Örneğin oyunyeri yönetmeni kendi kendine: "Bugün yağmur yağa-
cağa benziyor. İçerde birşeyler yapmak gerek. Çocuklar için bir sepettopu 
oyunu mu düzenlesem?" diye düşünmektedir. Ya da örneğin düzenceye 
ilişkin bir sorunla karşı karşıyadır; kendi kendine "John pek eğlenir gö-

* Arapça kökenli saat sözcüğünün Türkiye'de konuşulan ortak dilde Türkçe 
bir karşılığı yok. Yerel ağızlarda bu anlamda iki sözcük kullanılmakta. Balıkesir'le 
Tokat yörelerinde saate döngel, Muğla'da güngen deniyor. Güngen sözcüğü ayrıca 
"takvim" anlamına da geliyor. Bunlar içinde ortak dile kazandmlabileceğini san-
dığımız döngel sözcüğü bir araç olarak saatin yanı sıra süre olarak saati (yelko-
vanın bir dönüş yapıp yeniden o yere gelebilmesi için geçen süreyi) de anlatabi-
lecek nitelikte görünüyor. Bu karşılığı ilk kez bu yapıtın 1980 baskısmda kullandık. 
(Çeviren) 



rünmüyor. Sürekli olarak da kendisinden küçükleri tedirgin eder. Onu eve 
mi yollasam, yoksa kendisine arkadaşlarıyla kavga edemeyeceği başka bir 
uğraşı mı bulsam?" diye söylenmektedir. Ya da alantopu ağlarından biri-
nin kopmuş olduğunu görmekte, gereç saklağından* yenisini mi istesem, 
yoksa birkaç gün daha beklesem mi diye düşünmektedir. Dinlenme Bö-
İümü'nün çalışması, oyunyeri yöneticileriyle başka görevlilerin bu gibi 
davranışlarının toplamından oluşmaktadır. Örgütün dinlenme izlencesini 
yürütmekteki başarısı bu davranışların uygunluğuna bağlıdır. 

Bunlardan başka, bilinçsiz, daha önce edinilmiş alışkanlıklarla yatkın-
lıkların sonucu olarak yapılan, eşit ölçüde önemli birtakım davranışlar da-
ha vardır. İyi bir yazıncakçı, bir saniye içinde birçok kez yazı işletkesi-
nin neresine, hangi parmaklarıyla vuracağını "vargılar." İyi eğitim gör-
müşse, bu vargılara beyninden çok parmakları ulaşacaktır, işte bu neden-
le bir yönetim örgütünün verirrüi çalışıp çalışmadığını —görevlinin alış-
kanlıkları ile yerleşmiş tepkileri arasına girmiş olan— bu gibi davranışlar 
belirleyecektir. 

Davranış Öncülleri** 

Bir örgüt içinde çalışanların yönetimdeki davranışlarını dayandırdık-
ları öncüller —bir başka deyişle çeşitli olasılıklardan birini seçip uygular-
ken kullandıkları ölçülerle kılavuzlar— bu davranışların açıklanması ba-
kımından önemlidir. Dinlenme Bölümü Yönetmeni yeni bir alantopu ağı 
istemeden önce belki de şunları düşünecektir: (a) Eldeki , ağ ne ölçüde 
eskimiştir; iyice yıpranmış mıdır?; (b) alanlar ne ölçüde kullanılmakta-
dır; eldekileri birkaç gün daha kullanamaz mıyız?; (c) bölüm başkanı ge-
reçlerin hangi sürelerde yenileneceğine ilişkin bir kural koymuş mudur? 
Yönetmenin yeni bir ağ isteyip istememesi bu tür sorulara vereceği ya-
nıtlara bağlı olacaktır. 

Davranışları işi yapanın dayandığı "öncüller"le açıklarken, öncelikle 
bilinçli, ussal davranışları söz konusu etmekteyiz. Daha önce belirtildiği 
gibi, kişi davranışlarının birçoğu ne bilinçli, ne de ussaldır. Birçok durum-
larda, davranışta bulunan neden o biçimde davrandığını açıklayamaz, 
ya da açıklasa bile, yaptığı, gerçek bilinçsiz nedenlerin ussallaştırılması-
na yönelmiş bir çabadan öteye geçemez. Örgütler belirli amaçların gerçek-
leştirilmesi için kurulmuş olduğuna göre, yönetim sorunları incelenirken, 
besbelli ki kişi davranışlarının ussal yönleriyle ilgilenmek gerekir. Ancak 
örgütlerin başarıları yânında başarısızlıklarını da açıklamak istiyorsak 
us-dışı (non-rational) davranışları da anlamalıyız. Bu bölümün daha son-
raki kesimlerinden birinde davranışların us-dışı yönlerinden bir bölümü 
tartışılacaktır. .Şimdilik daha çok bilinçli, amaçlı davranışlar üzerinde du-
racağız. 

* Kars yöresinden derlenen saklak sözcüğünü Arapça kökenli ambar, Fransız-
ca kökenli depo karşılığı olarak ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çe-
viren) 

** Öncül, İngilizcedeki premise sözcüğünün karşılığıdır. Usbilgisinde 'bir ta-
sımda yargıya ulaştıran iki (büyük ile küçük) önerme' anlamına gelen bu sözcük, 
yapıttaki çözümlemelerde ilk baskıdan beri "çıkış noktası," "dayanak" anlamında 
kullanılmaktadır. (Çeviren) 
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Yönetime ilişkin herhangi bir yargıya dayanak olan öncüllerin yakın-
dan incelenmesi, bunların iki ayrı türde öğeyi kapsadığını gösterir: Değer 
öğeleri (value elements) ile gerçek öğeleri (factuai  elements). Genel bir 
deyişle, değer öğeleriyle gerçek öğeleri arasındaki ayrım, amaçlarla araç-
lar arasındaki ayrım gibidir. Kişi, izleyebileceği çeşitli yollardan birini ussal 
olarak seçmeden önce kendi kendine şu soruları sormalıdır: (1) "Amacım 
nedir?," (2) "Bu yollardan amaca en uygun olanı hangisidir?" 

Oyunyeri yönetmeninin düzenceye ilişkin işlerde göz önünde tutabi-
leceği değerlere örnek olarak şunlar gösterilebilir: Dinlenme Bölümü'nün 
görevi yalnız düzgülü, dengeli çocuklara dinlenme olanakları sağlamak 
mıdır, yoksa örgüt sık sık sorunlar çıkaran' çocuklara önleyici nitelikte din-
lenme olanakları sağlamakla da görevli midir? Bu amaçlardan ikisi de 
söz konusu ise ayrı ayrı ağırlıkları nedir? Gerçeğe ilişkin düşüncelere ör-
nek olarak da "John'u eve yollasam ne olur? Kalırsa boyun eğmez dav-
ranışları başkalarına da geçer mi? gibi düşünceler anılabilir. Değerleri 
kapsayan ilk kümedeki sorular belki de örgütün amaçları göz önünde tu-
tularak çözüleceklerdir. İkinci kümedeki sorularsa, karşılıkları iyice bili-
nememekle, yanıtlandırılmaları geniş ölçüde usavurmayla "sağduyu" kul-
lanılmasını gerektirmekle birlikte, tümüyle gerçeklere ilişkindirler. 

Yönetimle ilgili vargılarda dayanılan öncüller değer öncülleri ile ger-
çek öncülleri diye kesin olarak ikiye ayrılabilseydi, çok iyi, çok yararlı 
olurdu. Yazık ki bu iki tür öncül arasında pek kesin bir ayırım yapılamaz. 
Nerdeyse bütün değer öncülleri içinde, onlardan tümüyle ayrılamayan bir 
gerçek öğesi vardır, çünkü birçok amaçlar kendiliklerinden birer amaç 
olmaktan çok, en azından bir ölçüde, kendilerinden sonraki amaçlar için 
birer araç niteliği taşırlar. Örneğin Dinlenme Örgütü, ödenek isterken din-
lendirici uğraşıların çocuklar için başlıbaşına bir amaç olmayıp onları 
gençlik çağı için daha iyi yetiştirecek bir araç olduğunu öne sürebilir. Bu 
durumda adı geçen bölüme ödenek ayrılırken, bir yandan gerçekleştiril-
mesi istenen değerler göz önünde bulundurulacak, öte yandan dinlendirici 
eylemlerin çocukları gençlik yaşamı için daha iyi yetiştirmede gerçekte 
ne ölçüde etkili olduğu konusunu araştırmak gereği —ki bu gerçeğe iliş-
kin bir sorundur— ortaya çıkacaktır. 

Vargı oluşturmada etkili olan değer öğelerini gerçek öğelerinden ayır-
ma sorunu, burada ayrıntılı olarak incelenemeyecek güç bir sorundur. 
Okuyucunun, bir vargının doğruluğunun, önce erişilecek amaçlara, ikinci 
olarak da bu amaçlara varmak için tutulan yolun elverişlilik düzeyine bağ-
lı bulunduğunu bilmesi şimdilik yetecektir. Yönetimle ilgili bir yeğleme-
nin belirtilen sonuç ya da amaçları, genellikle, daha sonra gelen birtakım 
amaçlara varmak için birer araç olarak ele alınıp çözümlenebilir.1 

Önemli Birtakım Değer Öncülleri 

Kimi tür değer öncülleri vardır ki örgüt içi vargılar üzerinde sık sık 
etkili olurlar. Bunlardan en önemlileri, belki de, (1) örgüt amaçları, (2) 

1 Bu konu üzerinde daha çok durmak isteyen okuyucular, Simon'ın Admin-
istrative Behavior adlı yapıtının 3'üncü bölümüyle 4'üncü bölümlerinde sorunun 
ayrıntılı bir çözümlemesini bulacaklardır. 
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verimlilik ölçütü, (3) denkserlik ölçüleri, (4) vargılayan bireyin kişisel 
değerleridir. 

Örgüt Amacı. Örgüt amacının nerdeyse yönetime ilişkin tüm vargı-
larda bir yeri bulunan önemli bir değer öncülü olduğunu Dinlenme Bölü-
mü örneğinde de görmüştük. Tutulan bir yolun değerini belirtecek ölçü, 
örgütün amacına katkıda bulunup bulunmayacağıdır. Bir örgütün amacı-
nın saptanması, çalışmaların yöneltileceği değerlerin neler olacağından baş-
ka, genel olarak, onun kimlere ne gibi bir iş göreceğini de belirtir. Öyley-
se Dinlenme Bölümü, sağlığı güçlendirici çalışmalar yanında, kişiliğe bi-
çim veren çalışmalarla ne ölçüde ilgileneceği konusunda da bir vargıya 
ulaşmak gereğini duyacaktır. Tüm kamuya mı, yoksa çocuklarına eğlenip 
dinlenme olanakları sağlayamayan ailelerin oturduğu az gelirli bölgelere 
mi görev yapacağını saptayacaktır. Oyunyerlerini yıl boyunca mı, yoksa 
yaz ayları içinde mi işleteceği konusunda bir vargıya gerek duyacaktır. 

Bundan önceki bölümde, örgüt amacıyla yeni bir örgütün doğuşuna 
yol açan gelişmeler arasındaki yakın ilişki üzerinde durulmuştu. Daha 
sonraki bölümlerde (özellikle On Sekizinci Bölüm'de) örgüt amacının ör-
gütün yaşaması ile varlığını sürdürmesi bakımından taşıdığı büyük önem 
eşit açıklıkla ortaya çıkacaktır. Örgüte onun amacını benimseyen küme-
ler arka, benimsemeyenlerse karşı çıkarlar. Belki de birtakım kümeler ör-
gütü ele geçirip kendi amaçları için kullanmaya çalışırlar. 

Örneğin, Kurultay'daki tarımcı kümenin Tarım Geçimbilimi Kolu'-
nun tasarlayıcı eylemleri karşısındaki tutumlarına bakınız. Bu Kol, Öde-
nek Kurulu'nun 1945 yılı toplantıları sırasında, yalnız tarımcıların çıkar-
larını gözetecek yerde, bir ölçüde tüketicilerin çıkarlarını da düşündüğü 
için saylav Tarver'in saldırılarına uğramıştır. Adı geçen saylav şöyle de-
mişti: "Önce, Tarım Geçimbilimi Kolu'nun, toplayacağı bilgilerin doğru 
olması gerekir, ikinci olarak bu örgütün öncelikle tarımın, tarımcının ya-
rarına çalışması perekir tarımcıların durumunun sevindirici, öteki 
bölütlere göre daha iyi olduğu yolunda sözler kullanmak bu örgüt için 
gereksiz bir çabacıllıktır.2 

Verimlilik. Yönetimle ilgili vargıların oluşmasında söz konusu olan 
ikinci bir değer öncülü de verimlilik ölçütüdür. Bu ölçüt aşağıdaki biçim-
lerde açıklanabilir: "Örgütün amacı bakımından iki çözüm yolu eşit so-
nuçlar verecekse bunlardan en ucuza gelen üstün tutulmalıdır"3, ya da 
"iki çözüm yolunun gelimi eşitse en iyi sonuç vereni yeğ tutulmalıdır." Bu 
öncül nerdeyse tüm ussal eylemlerin çıkış yeridir. Gerçekten, kimi yazar-

2 Charles .M. Hardin'in "The Bureau of  Agricultural Economics Under Fire" 
adlı yazısında anılıyor. Journal of  Farm Economics (28 derim 1946), y. 650; 2941 
say ıh Kurultay tutanağından, 22 yelin 1941. 

3 "Gelim" sözcüğü burada, akça olarak gelimi de içine alan genel toplumsal 
gelim anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, işyerlerindeki kötü, sağlığa aykırı ça-
lışma koşulları, ödenen gündelikler üzerinde etki yapmamakla birlikte bir gelim 
anlamı taşır. "Verimlilik" ile "gelim" kavramlarının daha kesin tanımları için, ve-
rimlilik ölçütünün örgütlenmiş eylemlerle olan ilişkisinin uzun uzadıya incelene-
ceği Bölüm 23'e bakınız. 
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lar, tüm yönetim bilimiyle uzişinin, eldeki kaynakların örgütlerce verimli 
bir biçimde kullanılması sorunuyla ilgili olduğunu öne sürmüşlerdir.4 

Denkserlik. Bir kuruluşun özel kişilerin eylemlerini düzenlediği du-
rumlarda özel bir önem taşıyan üçüncü bir değer öncülleri kümesi de 
"denkserlik" ölçüleridir. Yönetimin düzenleyici eylemlerde bulunurken ki-
şilerin ülevlerine gereken saygıyı göstermesi, eskiden beri generk düzeni-
mizin ana ilkelerinden biridir. Kural koyma, onları uygulama yöntemleri 
başına buyruk olmamalı, birtakım yerleşmiş yöntemlere uygun olarak ya-
pılmalıdır. Suçunu söyleyen bir kıyacı bile yargılanmalıdır. Bu nedenle, 
kurallar yapılırken, bunların yalnız uygulama bakımından etkililikleri de-
ğil, kişinin ülevleri ile mallarını yeterince güvence altına alıp almadık-
ları da göz önünde bulundurulur. Doğrudan doğruya görevlilere uygula-
nan kuralların da, yine doğru, denkser olması, kayırmaya yol açmaması 
beklenir. Örneğin, İçişleri Bakanlığındaki bir görevli, Tecim Bakanlığın-
da kendisininkine eşit bir iş yapan bir görevliden daha çok aylık alma-
malıdır. 

Kişisel Değerler. Şimdiye dek anılan değerlerin tümü örgüt amaçla-
rının gerçekleştirilmesine yönelmiş olmaları bakımından "örgütseldirler. 
Görevlinin kişisel değerleri de vargılarını etkiler. Örneğin, hızlı ya da ağır 
çalışması, örgütün gereklerine olduğu gibi onun kişisel erinci ile beğenil-
mek isteğinin ölçüsüne de bağlıdır. Görevliler, vargılarını, bilerek ya da 
bilmeyerek, sürekli bir biçimde kendi kişisel amaçları, belki de aylık ar-
tışları ya da yükselmeleri, üst ya da astlarla olan ilişkileri, örgüt içindeki 
saygınlıkları, kişisel erinçleri ile bunlara benzer amaçlar açısından tarta-
rak değerlendirirler. 

Bir örgütün varlığı ile başarısı, görevlilerini örgütün değerlerine uy-
gun davranışlarda bulundurabilmesine bağlıdır. Kişisel değerler, örgütün 
gereklerine uymayan davranışlara yol açtıklarında örgütün çalışmasını 
kösteklemeye başlarlar. Buna örnek olarak, bir yöneticinin güçsüz bir kim-
seyi, salt kişisel yakını olduğu için önemli bir görevde tutmasını ya da iş-
çilerin, yönetimin üretimi hızlandırmak için yapacağı baskıdan ya da üre-
tim arttığında içlerinden kiminin gereksiz sayılıp işten çıkarılmasından 
korktukları için üretimi kısmalarını gösterebiliriz. 

Örgüt, olumlu bakımdan görevlilerin kişisel değerleri üzerinde, onla-
rı örgüt değerleriyle bağdaşan davranışlarda bulunmaya itecek isteklen-
dirici bir etki yapar. Başka bir deyişle, örgüt, çalışanları kendi değerle-
rinin gerçekleşmesine katkıda bulunan davranışlara özendirerek ödüllen-
dirir, bunlara aykırı düşen davranışları ise çekilendirir. İyi çalışanların 
aylıklarında yapılan artırmalarla yüksek üretimde bulunanlara verilen 
yüksek aylıklar, örgütün görevlilere sağladığı özdeksel çıkarların en göze 
çarpan örnekleridir. Birleşik generkte (ayrıca daha birçok kamu kuruluş-
larında) görevlilerin başarılarının belirli sürelerle üstlerince değerlendiri-

4 Örneğin Luther Gulick'in "Science, Values and Public Administration" baş-
lıklı yazısına bakınız. (Yayımlayanlar: L. Gulick ile L. Urwick), Papers on the 
Science of  Administration (New York: Institute of  Public Administration, 1937), y. 
191-195. 
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lip yeterli düzeyde görülenlerin aylıklarının yükseltilmesi de bu amaca 
yönelmiş bir başka uygulamadır. 

Öyleyse, örgütün kullandığı bu gibi özendirmelerin amacı, vargıda bu-
lunan görevlinin kişisel değerleri ile örgüt değerleri arasında bir uyum 
sağlamaktır. Chester I. Barnard, bu gibi özendirici araçların oldukça kap-
sayıcı bir dökümünü vermektedir. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi özetlene-
bilir.5 

1. Özdeksel özendirme araçları (akça ya da nesne olarak); 
2. Sivrilme, saygınlık, kişisel erk kazanma olanakları; 
3. İyi çalışma koşulları (örneğin arı, sessiz bir işyeri ya da özel bir 

oda); 
4. İşçilik övüncü, aileye ya da başkalarına yararlı olma duygusu, 

yurtsever ya da dinsel duygular. Bunlara Barnard "ülküsel yararlar" (ideal 
benefactions)  diyor; 

5. Örgüt içindeki toplumsal ilişkilerde kişisel erinç ile doyum; 
6. Alışkanlığa dönüşmüş uygulamalarla durumlara uygunluk (örgü-

tün alışkılarıyla, davranış biçimleriyle tanışıklık, bunları onama); 
7. Büyük, önemli olaylara katılma duygusu.6 

Belki şimdi okuyucularımızın usuna, bu isteklendirme ya da özendirme 
araçlarının kendi davranışlarını çalıştıkları örgütün amaçlarıyla, değer-
leriyle bağdaştırmak konusunda ne ölçüde etkili olduğuna ilişkin kişisel 
deneylerine dayanan örnekler gelecektir. 

Mr. Barnard'ın dizelgesinin* bir yönü üzerinde özellikle durmak ge-
rekir. Bu konuda yazı yazan tüm çağdaş yazarlar gibi Mr. Barnard da, 
aylık, gündelik ya da özence gibi özdeksel isteklendirme araçlarının gö-
revliyi örgüt için çaba göstermeye iten en güçlü etmenler olmadığına 
özellikle değinmektedir. İşgörenler, salt yüksek aylık aldıkları için bir 
örgütte kalarak çalışmalarını sürdürebilirler; ancak bu aylıktan başka öz-
deksel olmayan birtakım doyumlar sağlamıyor ya da içinde bulundukları 
çalışma kümesinin töreleri (mores) (iş arkadaşlarının takındıkları tutum-

5 Chester I. Barnard, The Functions of  the Executive (Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 1938), y. 142-148. 

6 Mr. Barnard'ınkilerle E. Wight Bakke'nin önerdiği aşağıdaki kişisel amaçlar 
arasında yapılacak bir karşılaştırma ilgi çekici olacaktır: (1) arkadaşlarının say-
gısı; (2) yaşamak için yeterli özdeksel olanakları bulunma, (3) kişinin kendi işleri 
üzerinde daha çok denetim kazanması; (4) olup bitenlerden bilgi edinmesi; (5) ki-
şisel yeteneklerden eksiksiz yararlanma; (6) bireyin kendi içinde, kişisel evreninde 
tutarlılık, bu evrenle anlamlı bir ilişki kurma isteği. Bu dizelge, Neil W. Chamber-
lain'ın The Union Challenge to Management adlı yapıtında (New York: Harper 
and Bros., 1948) anılmaktadır. Yüzlem 247. 

* Dizelge sözcüğünü liste karşılığı olarak 1975 yılında türetip ilk kez bu yapı-
tın o yıl çıkan baskısında kullandık. (Çeviren) 
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lar) daha iyi bir çalışmaya olanak sağlamıyorsa, içlerinden pek azı içten 
gelen bir çabayla yüksek üretimde bulunmak isteğini duyar.7 

Değerlerin Karşılıklı Etkileri. Örgüt değerleriyle kişisel değerlerin 
birbiri üzerindeki karşılıklı etkileri, toplantılar sırasında gözlenebilmek-
tedir.8 Yöneticilerin katıldığı bir toplantıyı —örneğin kol başkanının baş-
kanlığı altında o kolun yeniden düzenlenmesi sorununu tartışan bölüm 
başkanları toplantısını— ele alacak olursak bu kimselerin davranışlarının 
çeşitli değerlerin etkisi altında bulunduğunu görürüz. 

Böyle bir toplantıda, söz konusu sorun, belki de örgüt amaçları açı-
sından tartışılacaktır. Bir başka deyişle, toplantıda söylenenleri incelediği-
mizde, nerdeyse tüm tartışmaların, yeniden düzenlemenin örgütün amaç-
ları ile değerleri bakımından doğuracağı sonuçlarla ilgili olduğunu görü-
rüz. Bölüm başkanı Jones, kol işinin daha az görevliyle —dolayısıyla daha 
verimli bir biçimde— başarılması olanağını sağlayacağı için öneriden ya-
na çıkar. Smith, yurttaşların önceden olduğu gibi bir bölüm yerine bu 
kez üç ayrı bölümle ilişki kurmak durumunda kalıp bundan dolayı sıkın-
tıya uğrayacağını ileri sürerek öneriye karşı çıkar. 

Ancak Jones'un, Smith'in, toplantıya katılan öteki kişilerin, sorun kar-
şısında tutum takınırken uslarından geçenleri anlayabilmek için onların 
—daha çok açıklanmayan, bir ölçüde de bilinçsiz olan— kişisel değerlerini 
de göz önünde bulundurmalıyız. Smith'in karşı çıkması, bunu kendi ken-
dine bile açmamakla birlikte, yeniden düzenleme sonunda başında bulun-
duğu bölüme önemi daha az işlerin verilmesi ya da çalışanların sayısının 
azaltılması olasılığı karşısında duyduğu kaygıdan ileri gelebilir. Robinson 
Smith'den yana çıkabilir, çünkü yükselme bakımından Jones'la yarışdaş 
durumundadır. 

Doğrudan doğruya toplantının gidişinden doğan birtakım doyumlarla 
doyumsuzluklar da, toplantıya katılanların davranışlarını, bilinçaltının de-
rinliklerinden gelerek etkileyebilirler. Örneğin, dördüncü bir bölüm baş-
kanı olan Trimble, yaradılışı bakımından küme içinde bir dayanışma duy-
gusunun varlığına aşırı ölçüde gereksinme duyan, güvensiz bir kimsedir. 
Kümenin öneri üzerinde ya da ona karşı oybirliğine yakın bir anlaşmaya 
vardığını anlar anlamaz belki de ayağa kalkıp vargıya katıldığını belirten 
bir konuşma yapacaktır. Aradaki sert anlaşmazlık sürüp giderse, büyük 

7 Bu gerçek, ilk kez "Hawthorne" araştırmalarında ortaya konmuştur. Fritz J. 
Roethlisberger ile William J. Dickson'ın Manegement and the Worker adlı yapı-
tına bakınız: (Cambridge: Harvard University Press, 1939). Dalton'ın daha sonra 
yaptığı bir inceleme, çalışma kümesinin kendiliğinden koyduğu kısıtlamalara uy-
mayarak çok üretimde bulunan işçilerin, akçal özendirme araçlarına karşı aşırı 
ölçüde duyarlı, arkadaşlarının düşüncelerine karşı gereğinden çok aldırmaz kim-
seler olduklarını göstermiştir. 

8 Kurt Lewin ile arkadaşları, toplantılara katılan kimselerin davranışları üze-
rinde, bugün Michigan Bilimyurdu ile başka yerlerde sürdürülmekte olan öncü ni-
telikte araştırmalar yaptılar. Burada bu araştırıcılar kümesinin çalışmalarından, 
bundan da geniş ölçüde bağımsız olarak, "Hawthorne Kümesi"nin yapmakların 
toplumsal yapısı üzerindeki çalışmalarından yararlanıyoruz. Roethlisberger ile 
Dickson'ın adı geçen yapıtına bakınız. 
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bir olasılıkla sessiz duracak, belki biraz da sıkılacaktır. Yeniden düzenle-
me önerisine arka çıkan bölüm başkanı Wilson ise istenci güçlü bir kişi-
dir, aralıksız öneriden yana konuşarak toplantıya katılanları etkilemeye 
çalışmaktadır. Wilson'la Jones'un "baskısı altında" bulunduğunu sezen, 
bu arada tartışma konusu sorunlarda hep "söz"ünün dinlenmesini isteyen 
Ambly karşı gelenler dizisine katılacaktır. 

Önerinin örgüt amaçları ile kişisel çıkarlar bakımından taşıdığı yarar-
larla sakıncalar ağırlıkça birbirine ne ölçüde yakın olursa, söz konusu etti-
ğimiz bu bir ölçüde bilinçsiz, bir ölçüde usdışı kişisel güdülerin toplantıya 
katılanların takınacakları tutumu belirlemedeki etkililik olasılığı o ölçüde 
yüksek olacaktır. Görülüyor ki, toplantının sonucu, doğrudan doğruya top-
lantının gidişinden doğan doyumlarla doyumsuzluklara da geniş ölçüde 
bağlı olabilir. 

Gerçeklere İlişkin Önemli Birtakım Öncül Türleri 

Vargıların oluşturulmasında etkili olan, gerçeklere ilişkin çeşitli dü-
şünceleri anlamlı bir sıraya koymak kolay bir iş değildir. Yönetimin ge-
reksinme duyduğu gerçeklere ilişkin bilgiler, generkin gördüğü işlerle, 
kullandığı yöntemlerle orantılı olarak büyük bir çeşitlilik gösterir. 

Bir yandan görevlilerin çeşitli sorunları çözmelerine olanak sağlayan 
beceriler ile bilgi, öte yandan bunların belirli sorunlara uygulanmasında 
gereksinme duyulan, yürürlükteki durumlara ilişkin bilgiler arasında bir 
ayırım yapmak gerekir. Örneğin, bir orman yöneticisine orman yangınla-
rını önlemek ya da söndürmek için gerekli yöntemler (becerilerle bilgi) 
öğretilmiştir. Kendisinin bir yangını söndürmeye girişmeden önce, yan-
gının yerini, genişliğini, esintiyi, hava durumu ile benzerlerini bilmesi 
gerekir. 

Yaptığımız bu ayırım anlamlıdır, çünkü görevli gerçeğe ilişkin bulu-
nan bu iki tür öncülü değişik yollardan kazanmaktadır. Birincisi, bir baş-
ka deyişle becerilerle bilginin kazanılması, bir eğitim, bir deney sorunu-
dur. İkincisinde ise, olay yerinde gözlemlenip hızla bildirilerek durum 
üzerinde bilgi edinilmesi söz konusudur. 

Birçok kamu kuruluşlarının görevlilerin işlerine ilişkin konularda 
doğru bilgi edinmelerini sağlamakla görevli özel birimleri vardır. Bunlar, 
görevlilere gerekli becerileri, bilgiyi sağlamakla görevli eğitim birimleri ile 
gerekli bilgileri derleyip ilgililere ulaştırmakla görevli bilgi toplama bi-
rimleridir. Ayrı birer görev olarak eğitim ile bilgi toplama, ordu kuru-
luşlarında öteden beri epey gelişmiş olduğu gibi geniş çaptaki öbür ör-
gütlerin çoğunda da bulunmaktadır. Birinciye örnek olarak bir yangın 
söndürme bölümünün başlangıç eğitim okulunu, ikincisine örnek olarak 
da bir kolluk örgütünün bildirişme bölümünü gösterebiliriz. 

Örgütteki öteki kişilerin yaptıkları ile yapmaları beklenen işler de 
görevlilerin davranışlarını etkileyen olgular arasındadır. Örneğin, bir oyun-
yeri yönetmeni, ilgilileri uyarmadıkça eskiyen alantopu ağının değiştiril-
meyeceğim biliyorsa, gereçlerin özel görevlilerce ara sıra gözden geçirilip 
yerlerine yenilerinin konmakta olması durumundakinden daha başka tür-
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lü davranacaktır. Örgüt üyelerine, kendilerine düşen işlerin neler olduğu-
nun, bunların öbür görevlilerin yaptıkları işlerle olan ilişkisinin anlatıl-
ması, "eşgüdüm" süreci bakımından büyük bir önem taşır. 

DAVRANIŞ ÖNCÜLLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER 

Bir örgütte çalışan bir kimsenin davranışlarıyla onun örgüte üye de-
ğilken kendisinden bekleyeceğimiz davranışlar arasındaki ayrılıklar, geniş 
ölçüde, örgütün öbür üyelerinin onun üzerinde yaptıkları etkilerden ileri 
gelir. Gerçekten, en küçükleri bir yana, tüm örgütlerde, öbür işgörenlerin 
davranışları üzerinde etkili olmakla görevli birçok kimseler vardır. Bun-
lar çeşitli düzeylerdeki üstlerle yöneticilerdir. Örneğin, Dinlenme Bölü-
mü'nün başında bulunan kişi, çocukların oyunlarını doğrudan doğruya 
yönetmeyip, bu işi, hangi oyunların oynanacağını, bunların nasıl yürütü-
leceğini bilen oyunyeri yönetmenleri aracılığıyla, onları etkileyerek yapar. 
Yangın söndürme bölümünün başındaki kişi de, yangınları bu yoldan, 
hortumları, basgıçları, baltaları kullanan yangın söndürücülerin davranış-
larını dolaylı bir biçimde etkileyerek söndürür. 

Öyleyse bir yönetim örgütü içinde ne olup bittiğini anlayabilmek için, 
örgütün, üyelerinin vargıları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlamamız 
gerekir. Şimdi bu konu üzerinde duracağız. 

Etkilerin Birikimli Baskısı 
Bir kimsenin belirli bir durum karşısındaki vargısı, (1) kendi bece-

rileri, bilgisi, özyapısı, kişiliği (bütün bunlar geçmişin bir ürünüdür) ile 
(2) o sırada kendi üzerinde etki yapan etmenlerin bir sonucudur. Birçok 
durumlarda, birinci etmen, davranışları belirlemede ikincisinden daha çok 
etkili olacaktır. Oyunyeri yönetmeni, bir gün havanın bozukluğu yüzün-
den çalışma düzeninde değişiklik yaptığında, bir etkiye karşı tepki gös-
teriyor demektir. Ancak bu etmen, onun yarınki ya da öbürgünkü vargı-
ları üzerinde etkili olmayacak, edinmiş olduğu becerilerle kişiliğini değiş-
tirmeyecektir. 

Öte yandan yönetmen, öbür çocukları tedirgin eden John'a yaptığı-
nın utandırıcı olduğunu söyleyerek düzeni sağlamaya çalışırken, belki de 
uzun yıllar önce ana babasının kendisine yönelttikleri bir davranışı ol-
duğu gibi yinelemektedir. Bu etki onda "yerleşmiş," kişiliğiyle tutumla-
rının bir öğesi olmuştur. Çocukluk deneyleri daha değişik bir yönetmen, 
belki de sorunu başka türlü çözer, örneğin John'a uslu durmazsa bir kol-
luk görevlisi çağıracağını söylerdi. Bilimyurdunda çocuk tinbilimi oku-
muş başka bir yönetmen ise, belki de, önce John'un bu saldırgan davra-
nışının nedenlerini araştırmakla işe başlardı. Bütün bu örneklerde söz ko-
nusu vargılar, ilgili kişilerin yetişme biçimleriyle eski yaşantılarının bir 
sonucu olacaktır. Bu eski yaşantılar, bıraktıkları güçlü etki dolayısıyla 
ya da sık sık yinelenmelerinin bir sonucu olarak bireylerin kişilikleriyle 
alışkanlıklarının bütünleyici bir öğesi olmuşlardır. 

Kökleri geçmişte bulunan bu gibi "yerleşmiş" tepkiler yönetsel dav-
ranışlar bakımından çok önemlidir. Kimi örgütlerde göze çarpan aşırı sü-
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redurum —'bununla üşengenliği değil, alıkanlığa dönüşüp durağanlaşmış 
davranış biçimlerini değiştirmek konusundaki isteksizliği, yeteneksizliği 
anlatmak istiyoruz— bu tür etmenlerden güçlü bir biçimde etkilenir. Ör-
neğin, astlarına ğidişgeliş kurallarına uymayan yurttaşları paylamaları-
nın yarar sağlayamayacağını açıklamaya çalışan bir kolluk yöneticisi, bu-
rada süredurum sözü ile ne demek istediğimizi çok iyi sezse gerektir. Bir 
kolluk görevlisinin araba kullanan bir yurttaşın yanlış davranışı karşısın-
da yaptığı öfkeli  yetke gösterisi, belki de böyle bir davranışla yanlışlığın 
yinelenmesinin önleneceği konusundaki inancından çok, onun kişiliğinin 
derinliklerinde saklı, belki kendisinin bile sezmediği birtakım güçlerin bir 
sonucudur. 

Öyleyse, bir örgütün üyeleri üzerinde yapabileceği en güçlü etkiler, 
bu gibi uzun dönemli, birbiri üzerine eklenip yerleşerek, bireylerin görüş-
lerinin, kişiliklerinin birer öğesi olan etkilerdir. Örneğin, Dinlenme Bölü-
mü, işe yeni giren oyunyeri yönetmenleri için, düzence sorunlarının nasıl 
çözüleceği konusunu da içine alan, köklü bir eğitim izlencesi uygulaya-
bilir. Ya da oyunyeri yönetmeni olarak yalnız çocuk tinbilimi alanında 
yüksek öğrenim görmüş kimseleri iş başına getirir. 

Etkiler Dizisi 

Şimdilik bir örgütün üyelerinin davranışları üzerinde ne gibi özel yol-
lardan etkili olabileceği konusunu bir yana bırakarak, görevlilerin dav-
ranışlarını belirleyen —örgüt içi ya da örgüt dışı— çeşitli etkileri gözden 
geçirmek yararlı olacaktır. Bu etkileri dört kümede toplamak uygun olur: 

1. Kişinin, örgüte girmeden önceki yetişme biçimi— O kimsenin da-
ha önce gördüğü eğitim, iş deneyi, onun kişiliği ile özyapısına biçim veren 
öbür yaşantılar bu kümeye girebilir. 

2. Kişi örgüte girdikten sonra onun üzerinde etki yapan, ancak kay-
nağı örgüt dışında bulunan etkiler— Örgüt, söz konusu kişinin bir yedil-
de* çalışma süresinin, ilgisinin yalnız belirli bir bölümünü kullanır. Bu-
nun dışında o kimse, bir işçi birliğinin ya da bir uğraş örgütünün üyesi ola-
bilir. Evlilik yaşamında mutlu ya da mutsuz olabilir. Bu gibi etmenler iş 
başında da onu etkiler. 

3. Örgütün görevli üzerinde "biçimsel" yollardan yaptığı etkiler— 
örgütün "biçimsel" yönleriyle "doğal" yönleri arasındaki ayrıma daha 
sonra değinilecektir. Şimdilik "biçimsel" etkilere örnek olarak kendisine 
verilen ödevlerle yetkileri, karşılaştığı buyruklarla katıldığı eğitim izlen-
celerini, vargılarında yararlandığı sayımlama bilgileri ile benzerlerini ana-
biliriz. 

4. Görevliyi örgüt içinde oluşan "doğal" toplum yapısı yoluyla etki-
leyen etmenler— Örgüt içinde kimi üyeler birbirleriyle arkadaş olurlar. 
Kimisi sürekli olarak birlikte yemek yerler. Bütün bunlarla benzerlerinin, 
yapılacak yeğlemelerle davranışlar üzerinde güçlü etkileri olabilir. 

* Yedil sözcüğü, Farsça kökenli hafta  sözcüğüne karşıhk olarak ilk kez' bu ya-
pıtın 1980 baskısında kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu'nun Türkiye'de Halk Ağzın-
dan Söz Derleme Dergisi'nden aldığımız bu sözcük İstanbul yöresinden derlen-
miştir. (Çeviren) 
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ÖRGÜT DIŞINDAN GELEN ETKİLER 

Burada görevliyi etkileyen örgüt dışı etmenlerin (yukarıdaki dört kü-
meden ilk ikisine girenlerin) tümünü ele almak olanak dışıdır. Bu etki-
lerin eksiksiz bir incelemesi, tüm tinbilim konularını kapsar, bizi kamu 
yönetimi sorunlarından çok uzaklara götürür. 

Kişi davranışlarını tüm ayrıntılarıyla incelemeye gerek kalmadan, so-
runu belirli bir ölçüde incelemek amacımızı karşılayacaktır. Biz yalnız 
yönetim olgusunun anlaşılması bakımından en çok önem taşıyan bu ilk 
deneylerle etkiler üzerinde özel olarak durmakla yetineceğiz. Bunlardan 
en önemlileri şunlardır: (1) Topluluk törelerinin bir bölümünü oluşturan, 
yönetimle ilgili çeşitli durumlarda kişiye nasıl davranması gerektiğini 
söyleyen genel toplumsal tutumlarla davranış biçimleri; (2) yönetim işle-
rinde özel bir önem taşıyan, kişiliğe ilişkin öğeler; (3) aile, dinsel kuruluş-
lar, işçi birlikleri, yönetkil dfernekler  gibi "dış" örgütlerin etkisi; son ola-
rak da (4) söz konusu kişinin eğitim, öğretim kurumlarında gördüğü öğ-
renimle işbaşında edindiği deneyler. 

Dinlenme Yönetmeni örneğinde topluluk törelerinin etkisine örnek 
olarak, adı geçenin üyesi olduğu örgüte bağlılık göstermesi gerektiği yo-
lunda, içinde var olan duygu gösterilebilir. Kişiliğe ilişkin önemli bir özel-
lik olarak, bu kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde göze çarpan utangaç-
lığını anabiliriz. Başka bir örgütün etkisine örnek olarak da Rotary Der-
neği'nin suçluluk sorunuyla uğraşan yarkuruluna katılması dolayısıyla 
kendisinde çocuk suçluluğu sorununa karşı uyanan ilgi anılabilir. Öğre-
nimin yaptığı etkilere örnek olarak da bilimyurdunda küme önderliği 
öğrencesi alarak kazandığı beceriler gösterilebilir. 

Topluluk Törelerinin Etkisi 

Bir toplumun töreleri, başkalarının onama ya da kınaması biçiminde 
ortaya çıkan bir yaptırım gücünün koruyuculuğu altında kendini o toplu-
mun tüm üyelerine benimseten yerleşmiş davranış biçimleridir. Örneğin, 
bizim toplumumuzda bir kadının briç oynamaya deniz giysisiyle gitmesi 
onun başkaları gözündeki değerini düşürmekte gecikmez. Bunun gibi, ka-
rısının elinden geçinen' bir kimseye de genellikle iyi gözle bakılmaz. 

Çocukların eğitimi, gerçekte onlara içinde doğdukları toplum törele-
rinin aşılanması amacını güder. Çocuk erginlik çağma geldiğinde bu töre-
lerden birçoğu —örneğin nasıl giyinilip yemek yeneceği, yabancılarla, ya-
kınlarla nasıl esenleşileceği, başka durumlarda nasü davranılacağı— öy-
lesine alışkanlığa dönüşür ki kendisine çok doğal görünür. Çocuk, bu ku-
ralların varlığını, genellikle onları görmezlikten geldiği olağandışı durum-
larda, duyuncunun kendisini tedirgin etmesiyle duyacak, ancak onların 
yaptırımı olan toplumsal tutumları pek seyrek sezecektir. 

Bize bir örgüt içinde karşılaşılan çeşitli durumlarda nasıl davranılma-
sı gerektiğini de toplumun töreleri gösterir. Örneğin kimi işlerde kimi çe-
şit giysiler uygun görülür. Bilinir ki üstle başka, iş arkadaşlarıyla başka 
türlü konuşmak gerekir. Bir işçinin sayrı düştüğünde işe gelmemesi ba-
ğışlanır, ancak bunu yalnız başı ağrıdığı için yapması doğru sayılmaz. 
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Bir kamu kuruluşu, yaşamdan yalıtılmış değildir; kendisini çevrele-
yen toplumun alışkılarıyla geleneklerinin sürekli etkisi altındadır. Örne-
ğin, Çin'deki bir kamu kuruluşu, geniş bir uygulama alanı bulan yiyicilik 
alışkanlığını yönetimin kaçınılmaz bir gerçeği olarak onamak durumunda 
kalabilir. Bu gibi durumlarla Amerika'da da karşılaşılabilmektedir. Ja-
ponya'daki yöneticiler, astların doğrudan doğruya üstlerinden buyruk gel-
meden kendiliklerinden eyleme geçmeme eğilimini göz önünde tutmak du-
rumundadırlar. Almanya'da verilen buyruklara sıkı sıkıya uyma eğilimi, 
Birleşik Amerika'ya göre genellikle çok daha güçlüdür.9 

Yetke.* Bu betik, şimdiki kuşak Amerika'sındaki kamu yönetimi so-
runları üzerinde durmaktadır. Toplumumuz içinde kamu kuruluşlarının 
çalışması üzerinde önemli ölçüde etki yapan töreler nelerdir? Bu konuda 
yetkeye karşı takınılan tutumlar büyük bir anlam taşır. Toplumumuz, ki-
şilerin yetkeye karşı direnmesine çokça göz yumması, üstelik birçok du-
rumlarda boyun eğmemeyi bir çeşit erdem sayması bakımından başka 
birçok toplumlardan daha kargaşacı bir özellik taşır. Ancak yine de, bir-
çok durumlar vardır ki kişilerin başkalarının yetkesine uyması beklenir; 
kişinin kendisi de bunu başkalarından bekler. 

Örgüt açısından yetkenin taşıdığı önem üzerinde yapılan tartışmalar-
da, çoğu kez yetkeyi güvenlik altına alan yaptırımların, bir başka deyişle 
konulan ödüllerle çekilerin önemi üzerinde durulur. Görevli, buyruklara 
uymazsa işinden çıkarılır ya da yükseltilmez. Gerçekte bu tür yaptırım-
lar, yetke ilişkilerinin sürdürülmesi bakımından, bir kimse "oyunun kural-
larına" uymadığında arkadaşlarının göstereceği olumsuz tepkilerden da-
ha etkili değildir. Örneğin, toprak alanda oynanan bir beyzbol karşılaş-
masında, oyuncuların kümenin vargılarına uymaları (burada kümenin kı-
nama ya da yadlaması dışında elde yaptırım yoktur) başka türlü açıkla-
namaz. 

Toplumumuzda yetke ilişkileri oldukça yaygındır. Bir örgütte çalış-
mak üzere işe giren bir kimsenin örgütü yönetenlerin buyruklarına belir-
li ölçüler içinde uyması gerektiği çok doğal karşılanır. Buyruğa uymayan 
bir kimse, üyesi olduğu örgütün, öbür üyeleri yürürlükteki yetke ilişkile-
rini benimsiyor, söz konusu kişi de onların kendisine ilişkin yargılarına 
önem veriyorsa, buyruğa boyun eğmezlik ederken, üzerinde kümenin bir 
çeşit baskısını duyacak, sonunda boyun eğmezlikten vazgeçecektir. Bu ne-
denle, gerçekten ağırlık taşıyan boyun eğmezlik durumları genellikle ki-
şilerden çok kümelerin, kendilerine gücün onatılmak istenen yetkeye kar-
şı gösterecekleri toplu direnmelerden doğar. 

Birçok kimseler, çalışma yaşamında yfetke  ilişkilerinin varlığını doğal 
karşılamakla birlikte, genellikle toplumumuzda yetkenin başına buyruk 
kullanılmasına kar§ı çıkan güçlü duygular vardır. Yukarıdan verdikleri 

9 Robert A. Dahl'ın "The Science of  Public Administration: Three Problems" 
başlıklı yazısına balanız: Public Administration Review, 7: 1-11 (Winter, 1947). Ay-
rıca Milton J. Esman'm "Japanese Administration: A Comparative View" başlıklı 
yazısı, Public Administration Review, 7: 100-12 Spring, 1947). 

* Yetke sözcüğü Batı dillerindeki otorite sözcüğünün karşılığı olarak ilk kez 
bu yapıtm 1973 baskısında kullanılmıştır. (Çeviren) 
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kısa, sert buyruklarla astlarına durmadan yetke gösterisinde bulunan, on-
lara sürekli olarak alt düzeyde bulunduklarını anımsatan üstlerle çalış-
mak isteyenlerin sayısı pek çok olmasa gerektir. Hele üstlerin astlarına 
karşı küçültücü sözler kullanıp işin içinden sıyrılabilecekleri çağlar çok-
tan geçmiştir. 

Saygınlık. Saygınlık ilişkilerini belirten töreler, yetkeye ilişkin kural-
lara büyük bir yakınlık gösterir. Toplumumuzdaki saygınlık ayrımları, 
başka birçok toplumlardaki gibi sert, kesin olmamakla birlikte, özellikle 
örgütler içinde yine de büyük bir önem taşırlar. Tümümüz, başkalarıyla 
olan ilişkilerimizde, onları kendimize göre daha yüksek, eşit ya da daha 
aşağı olarak değerlendirip onlar karşısında bu değerlendirmelere göre de-
ğişik biçimlerde davranmak eğilimindeyizdir. Gerek astın, gerek üstün ör-
gütte benimsenen saygınlık düzenine uymaması doğru karşılanmaz. Bun-
dan başka, görevlilere durumlarına uygun olmayan işler yaptırılmaz. Ör-
neğin bir yönetmene bir odadan öbürüne öteberi taşıması buyurulmaz. 

Verimlilik. Toplumumuzda geniş ölçüde onanan bir başka değer de 
verimli çalışma ölçütüdür. Eldeki kaynakların bilerek saçılıp savrulması 
ya da iyi kullanılmaması genellikle usa, belki de aktöreye aykırı bir dav-
ranış sayılır. Aradan on beş yirmi yıl geçmiş olmasına karşın, Amerikan 
ulusu, 1930 bunalımı sırasında tarımsal ürün ederlerini yükseltmek ama-
cıyla öldürülen domuz yavruları ile sürülerek toprak altında bırakılan 
buğdayları bugün bile unutmamıştır. Doğru ya da yanlış, duyulan bu kız-
gınlık, benimsenen yöneltinin geçimbilimsel bir çözümlemesinden çok, top-
lumun "savurganlığa" karşı takındığı genel tutumdan ileri gelmiştir. Ör-
gütler, genellikle verimli çalışmayı ödüllendirir (örneğin özendirici öde-
me düzenleri aracılığıyla), verimsiz çalışmayı yaptırımlar uygulayarak 
önlemeye çalışırlar. Bununla birlikte birçok kimseler, belki de bu gibi 
yaptırımlar olmasa bile kendiliklerinden iyi iş yapmaya çalışacaklardır. 
Bu ise toplumumuzun geçimsel, belki de dinsel kurumlarında saklı birta-
kım nedenlerden ileri gelmektedir.10 

Bir örgüt üyelerinin, o örgütü oluşturan birimler arasında, ödenek 
koparmak, belirli bir göreve el atmak gibi yarışma niteliğindeki sorun-
larda kendi birimlerinden yana çıkacakları genellikle onanan bir gerçek-
tir. Başında bulunduğu birimden yana çıkmayan, astlarını korumayan, bi-
riminin yönelmiş bulunduğu amacı güçlü bir biçimde savunmayan bir 
yönetici, buyruğu altındaki kümenin gönülgücünü yüksek tutmakta güç-
lüğe uğrar. Bu durum, sağlam bir düşünceden çok, üyesi olunan kümeye 
bağlılık gösterilmesi gerektiği yolunda toplumumuzda yaygın olan kanı-
dan ileri gelmektedir. 

Öbür Töreler. Toplumumuzda kamu kuruluşlarındaki görevlilerin dav-
ranışlarına biçim veren daha başka birçok inançlar da anılabilir. Yukarıda 

1 0 Gerçekten Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of  Capitalism 
(London: Ailen and Unwin, 1930) adlı yapıtında Protestanlığın biriktirme ile sa-
vurganlık konusunda takındığı tutumun çağdaş toplumun gelişmesine katkıda 
bulunan en önemli etmen olduğunu savunmaktadır. M. Dalton'ın Weber'in varsa-
yımını bir ölçüde doğrulayan "The Industrial 'Rate Buster': A Characterization" 
başlıklı yazısına bakınız: Applied Anthropology, 7: 5-18 (1948). 
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ele alınanlarla birlikte bütün bunlar, genellikle kişilerin devinçlemek ko-
nusundaki büyük yeteneklerinin birer belirtisidir. Yeryuvarlağı üzerinde-
ki kurumların gösterdiği büyük çeşitlilik, "kişi yaradılışının her yerde 
bir olmasına karşılık, kişi davranışları biçimlerinin sonsuz denebilecek 
ölçüde çeşitlilik gösterebileceğini ortaya koyar. 

Bir toplumu oluşturan bireyler arasında da kuşkusuz büyük ayrımlar 
vardır, ancak bir toplum içindeki ayrımlar dizisi toplumlar arasındakilerle 
karşılaştırılırsa, ayrımlardan çoğunun kişiselden çok toplumsal nitelikte 
olduğu görülür. Çoğumuz davranışlarımızda genellikle yürürlükteki ku-
rallara uyucuyuzdur. Gerçekte kişi davranışlarının büyük bir bölümü, o 
koşullar altında toplumun kişilerden beklediği davranışlar, başka bir de-
yişle yürürlükteki törelerin gerektirdiği davranış biçimleridir. 

Büyük bir örgüt, özellilde görevlilerin uzunca süre birlikte çalıştık-
ları durumlarda, kendine özgü bir toplumsal ortam yaratır. Orduda su-
baylardan oluşan topluluklar belki bunun en güzel örnekleridir. Bunun-
la birlikte, elerkil bir ülke olan Amerika'daki bir ordunun töreleriyle bu-
yurganlarca yönetilen bir ülke ordusunun töreleri arasında belirgin ayrı-
lıklar vardır. Bu kurallar, toplumun genel töreleriyle çelişiyorlarsa, de-
ğiştirilmeleri yolunda güçlü bir toplumsal baskı belirir.11 Bir örgütün tö-
releri, o örgütün içinde bulunduğu toplumun törelerinden, inançlarından 
pek uzaklaşamaz.12 

Bir örgüte yeni görevliler atandığında, eğitim konusunda yapılacak 
önemli işlerden biri de, söz konusu örgüt içinde onanmış bulunan davra-
nış biçimlerini onlara aşılamaktır. Nerdeyse tüm örgütlerde, işe yeni gi-
ren kimselerin, duruma daha iyice alışmadan, işe çok karışıp çabacıllık 
göstermeleri, öbür görevliler üzerinde kötü bir izlenim bırakır. Söz ko-
nusu kişinin bu süre içinde ölçülü davranması beklenir. Doğal bir yeti-
şim dönemi niteliği taşıyan bu süre, eski, yerleşmiş (işe girip çıkmaların 
az olduğu) örgütlerde yıllarca sürebilir. 

Kişilik Ayrımları 

Daha önce de belirtildiği gibi, birçok davranışların kökenlerini bilinç 
altında, anlığın us dışı alanlarında aramak gerekir. Bu nedenle, davranış-
ları açıklarken bir kimsenin öne sürdüğü görünürdeki nedenlerle ya da 
yaptıklarını gerekçelemek için söyledikleriyle yetinmemek, söz konusu 
kimsenin kişiliğini bir bütün olarak incelemek gerekir. Kişiliğin birçok 
bölümleri ancak tinçözümsel ya da buna benzer yöntemlerle derin ince-
lemeler yapılarak anlaşılabilir. 

1 1 Amerikan ordusunda subaylara gösterilen ayrımcı işleme karşı yöneltilen 
eleştirilerle süel yargılama yöntemlerinin elerkilleştirilmesi yolundaki istekler bu-
nun güzel birer örneğidir. 

1 2 Amerikan toplumunda anasoy ilişkilerini düzenleyen tek, genellikle üzerinde 
birleşilen bir törenin bulunmaması, birleşik generk için (ordudaki ak-kara ayrımı 
konusunda olduğu gibi) birtakım ağır sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Birleşik ge-
nerk görevlerinde anasoy eşitliği konusundaki yasanın sözü ne olursa olsun, bir-
leşik generkin taşra kuruluşlarının izledikleri görevli yöneltisinde bulundukları 
yerin anasoy törelerine uygun davrandıkları bilinen bir gerçektir. 
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Bir toplum içinde büyüyüp yetişmek, güç, çoğu kez sıkıntılı, kişilik 
üzerinde derin izler bırakan bir süreçtir. Bireysel istekler çoğu kez top-
lumun gerekleriyle çelişir. Toplumun takındığı tutumlar bireyin bilin-
cinin (tinçözümcülerin yeğledikleri bir deyimle kişinin üst-benliğinin) bir 
öğesi durumuna gelince, bu çelişme bir ölçüde "yerleşir," onun içine işle-
yerek kişiliğiyle bütünleşir. Kişinin duyuncu, onu yerine göre yazık duy-
gularıyla çekilendirerek üzerinde güçlü bir yaptırım uygular. Yine du-
yunç, kişinin bilincinden yasaklanmış isteklerin birçoğunu kovup bunla-
rın gücünü başka yollara da yöneltebilmektedir.13 

Dıştan bakan bir kimseye usa aykırı, anlaşılmaz gibi görünen davra-
nışlardan birçoğu, kişiliğin içinde sürüp giden bu savaşın yankılarından 
başka bir nesne değildir. Görünüşte önemsiz bir olay yüzünden kızıp ba-
ğıran bir üst, belki de geçen yedil yükseltilfrıemesinden  ileri gelen öfke-
sini açığa vurmaktadır. Gösterdiği bu sert tepkinin gerçek nedenini bilip 
bilmemesi uğradığı başarısızlığı kendi kendine açıklayış biçimine bağlıdır. 

Şimdilik, bizim için kişiliğin gösterdiği belirtileri tanımak, bunların 
yönetimdeki davranışlarda nasıl ortaya çıktıklarını anlamak, onların da 
arkasında gizlenen gerçek nedenleri araştırmaktan daha önemlidir. Bire-
yin nesnellik, buyrukçııluk (ascendance), tutku (ambitiousness), tepisellik 
(impulsiveness), toplumsal uyarlık (sociability) gibi nitelikleri burada et-
ki yapan değişkenlerden bir bölümüdür. Bunlardan başka birçok nitelikler 
daha sayılabilirse de, yönetimdeki davranışlarda kişiliğin etkisini belirt-
mek için bunlar yetecektir. 

Nesneilik deyiminden amaç, davranışların kişinin kendini anlatım 
(self-expression)  gereksinmesinden çok gerçek durumun gereklerinden 
doğmasıdır. Bir üst, duygularını astını paylayıp yatıştırırsa, buradaki 
davranışı, onu düzeltmeye yarayacak iyi bir yöntemden çok, üstün kendi 
tinsel gereksinmelerinin bir anlatımı saymak daha doğru olur. Görev-
linin içinde bulunduğu duruma uygun olmayan davranışlara tinbilimciler 
sinirceli (neurotic) ya da "delice" (psychotic) davranışlar adını verirler. 
Öyleyse "nesnel" bir kimse durumları ussal bir biçimde ele alır, çünkü 
böyle bir kimse "sinirceli" ya da "delice" dürtülerden bir ölçüde sıyrılmış 
bulunmaktadır. 

Olaylara uymayan, başka bir deyişle nesnel olmayan davranışlar ço-
ğu kez bunalımlardan* ileri gelirler. Kişiler, çok tatsız iki yoldan birini 
seçmek durumunda kaldıklarında başka, istenen iki yoldan birini benim-
semek söz konusu olduğunda başka, kendine özgü iyi yanlarıyla kötü yan-

1 3 Bu bölücükte ileri sürülen kavramlar Freud ünbiliminden alınmıştır. Bu dü-
şünceler birtakım değişikliklerle birçok tinbilimcilerin onayım kazanmış, Freud 
okulundan olmayanlar arasında bile birçok yandaş bulmuştur. Freud'un yazık ya 
da baskı (repression) kuramlarının doğruluğunu gösteren birçok kanıtlar vardır. 

* "Bunalım" sözcüğünü İngilizce'deki "frustration"  karşılığı olarak kullandık. 
Bilimyurtlarımızdaki us sağaltmam öğretim üyeleri bu sözcüğü genellikle "engel-
leme" sözcüğü ile karşılamakta, bu karşılık Türk Dil Kurumu'nca yayımlanan Ruh-
bilim Terimleri Sözlüğü'nde de benimsenmiş bulunmaktadır. Kanımızca "frustra-
tion" "engelleme" ya da "engellenme" değil, engellenmeden doğan bir tinsel duru-
mun adıdır. Yıllardanberi bu anlamda kullandığımız "bunahm" sözünü bugün de 
yeğliyoruz. (Çeviren) 

60 

( 



lan olan iki davranış biçiminden birine gitmek gerektiğinde daha başka 
türlü tepki gösterirler. İsteklerinin gerçeldeşmesine engel olunarak ya da 
bir açmaz karşısında bırakılarak bunalıma düşürülen kimseler usa aykırı 
çeşitli tepkilerde bulunurlar. 

Örneğin, bunun sonucunda güç kullanımına dek giden saldırgan dav-
ranışlara başvurabilirler. Aşağılama ya da benzerleri gibi çocukça, geri-
ye yönelmiş davranışlarda bulunabilir, davranışları alışılmış örüntüler 
içinde durağanlaşarak sonunda en ölçülü değişiklik önerileri karşısında 
bile tepkisiz kalırlar. Kimi kez de sanki tüm girişim yetenekleriyle gönül-
güçlerini yitirmiş gibi işi oluruna bırakırlar. Bütün bu sayılan tepkiler, 
örgüt içinde etkili bir katılmaya engel olur. 

Bu bunalımların belirtileri, yönetkil kayırmalarla yiyiciliğin alıp yü-
rüdüğü kamu kuruluşlarında, bunları uzaktan izleyen görevlilerde açıkça 
görülebilir. Bu gibi kuruluşların kayırma düzeniyle ilgili olmayan görev-
lileri, başka bir yerde iş bulmak istemez ya da isteyip de bulamazlarsa, 
kimi kez dışarıdan uysal görünseler bile gerçekte işlerine karşı olan istek-
leriyle bağlılıklarını yitirirler. Bu gibi örgütlerde birbirini çekiştirme, de-
dikodu oldukça yaygındır. Arasıra kimi görevliler, direnmelerinin bir so-
nuç vermeyeceğini bile bile, açıkça baş kaldırabilirler.14 

Buyrukçuluk, başkalarıyla olan ilişkilerde girişimi ele alma, duruma 
egemen olma eğilimi anlamına gelmektedir. Bu nitelik bakımından yöneti-
ciler arasında büyük ayrılıklar vardır. Ödeneklerini artırmak, yeni yeni 
çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak için durmadan çaba gösteren 
yöneticilerle, yönetimin olağan yöntemleriyle işlemlerini sürdürmekten 
başka bir düşüncesi olmayanlar arasında görülen ayrılık bunun en belir-
gin bir örneğidir. Buyrukçuluk kişiye göre de, duruma göre de değişe-
bilir. Astlarına karşı buyrukçu davranan bir yönetici, üstleri karşısında 
uysal, kimi kez de bunun tersine, astlarıyla olan ilişkilerinde uysal, üstleri 
karşısında buyrukçu davranabilir. Aşırı buyrukçuluk ya da boyun eğme 
eğilimleri genellikle bunalımın ya da kişilikte saklı başka birtakım sıkın-
tılarla tedirginliklerin belirtisi sayılır. 

Tutkulu bir kimse, bulunduğu yerle, örgüt içinde ilerleyip yükselme-
siyle sürekli olarak ilgilenen bir kimsedir. Böyle bir kişi günlük davranış-
larında buyrukçu olabilir ya da olmayabilir; ancak aşamasında, aylığında 
ya da kişisel durumuna ilişkin bir konuda yapılacak değişikliklere karşı 
aşırı ölçüde duyarlıdır. Burİeigh Gardner, çok tutkulu kişiler için "devin-
gen" (mobile) deyimini kullanmış, bu gibi kimselerin varlığının görev-
lilerin yönetimi bakımından birtakım özel sorunlara yol açtığına değin-
miştir.15 

Gerçekten, örgütlerin çalışanları isteklendirmek için kullandıkları yön-
temler tutkulu yaradılışta kimseleri eyleme geçirmeğe daha elverişlidir. 
Son yıllar içinde, örgütlerde, belirli bir yerden sonra yükselmeyi isteme-

1 4 Normaıı R.F. Maier'in Psychology in Industry adlı yapıtında, söz konusu bu-
nalım olayının daha derin, daha eksiksiz bir çözümlemesini bulacaksınız. (New 
York: Houghton Mifflin  Co., 1946), Bölüm 4. 

1 5 Burİeigh Gardner, Human Relations in Industry (Chicago: Richard D. Irwin 
Inc., 1946). 
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yen birçok kimseler bulunduğu gerçeği gittikçe daha çok anlaşılmaktadır. 
Amaçları evlenip bir yuva kuruncaya dek iyi bir görevde çalışmaktan 
ileri geçmeyen, çoğu kez sorumlu, başkalarıyla olan ilişkilerde tatsız du-
rumlara yol açabilecek görevler almak istemeyen genç kadın yazı işleri 
görevlileri bunun güzel bir örneğidir. 

Kişiler, çabuk vargılamak, bir kez vargıya ulaştıktan sonra da onda 
direşmek eğilimi anlamına gelen tepisellik ile dayanım bakımından da bir-
birlerinden ayrılırlar. Vargıların süresinde oluşturulması kuşkusuz önem-
lidir; ancak kimi yöneticiler, belki de çoğu, bir ölçüde kişiliklerinde sak-
lı, onları erken, iyi düşünmeden bir vargıya ulaşmaya iten ya da vargıla-
rını süresinde oluşturmalarım köstekleyen birtakım eksikliklerle engelli-
dirler. Tatsız birtakım vargılar almak gerektiğinde duraksama eğilimi 
ise bütün yöneticilerde vardır. 

Toplumsal uyarlık, bireyin yakından görüşüp konuştuğu kimselerin 
takındıkları tutumlarla onların isteklerine karşı olan duyarlığım anlatır. 
Daha önce de belirtildiği gibi, bu duyarlık, kümenin törelerine saygı gös-
terilmesini sağlayan bellibaşlı araçlardan biridir. Burada "toplumsal uyar-
lık" deyimi "yürürlükteki kurallara uyma eğilimi" anlamında kullanılmış-
tır. Bu niteliği güçsüz olan kimseler üzerinde kişisel nitelikteki isteklen-
dirme araçları daha çok etkili olabilmektedir.16 Bu gibi görevliler, çalış-
ma arkadaşları doğru bulmasalar bile özence almak ya da hızla yüksel-
mek için daha çok çalışmakta bir sakınca görmezler. 

Toplumsal uyarlığı yüksek olan kişiler için bu gibi isteklendirme 
araçları pek etkili olmaz; yeter ki bunlar çalışma kümesince genellikle 
onanmış olsun. Çalışma arkadaşları arasındaki uyum ya da küme üyele-
rinin önemli bir iş yapmakta olduklarına inanma gibi etmenler bu tür 
görevlileri isteklendirmede belki de daha çok etkili olacaktır. 

"Dış" Örgütlerden Gelen Etkiler 

Örgüt, üyelerini belirli bir yönde davranışlara itmeye çalışırken, bun-
ların örgüt dışındaki çeşitli toplumsal ilişkilerinden doğan birtakım karşıt 
(ya da elverişli) etkilerle karşılaşmaktadır. Bu etkiler, yerel bakımdan 
örgütün özeğinden uzakta olan, içinde yer aldıkları çevrenin sürekli bas-
kısına açık bulunan taşra örgütünde belirgin bir biçimde görülür. Bu gibi 
uzak taşra kuruluşlarında çalışan görevliler, özekten gelen yönergelere 
uymama sonucunu da verse, komşularını mutlu kılarak işin içinden sıy-
rılmayı yeğleyebilirler. 

Savaş sırasında Eder Denetleme Örgütü'nün akaryakıt bölümü, yerel 
belgeye bağlama kurullarım, sözü geçer kişilerin ulusal yasaların öngör-
mediği amaçlar için kullanılmak üzere yaptıkları yakıt isteklerini karşı-
lamak amacıyla "ağır çalışma" belgeleri çıkarmaya yetkili kılmış, böylece 
de bu gerçeği açıkça tanımıştı. O günlerde, ağır çalışma belgeleri bir ba-
kıma güvenlik sağlayıcı bir etki yapmış, söz konusu kurullara başkentin 
yetkesini sarsmadan güçlü yerel baskıları karşılama olanağını vermişti. 

Bu gibi "dış" örgütlerin önemli bir örneği işçi birlikleridir. Bu bir-
liklerin üyelerinden bekledikleri bağlılık, örgütlerin işçileri kendi dene-

1 6 Dalton'm adı geçen yapıtına bakınız. 
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timleri altında bulundurmak istekleriyle çatışabilir.17 Birçok kent yönetim-
leri, kolluk görevlilerinin örgütlenme isteklerini, işbırakımı dönemlerinde 
kendilerine olan güvenin azalacağı düşüncesiyle geri çevirmişlerdir. Yö-
netkil bir çıkar düzeninin denetim altında tuttuğu bir kamu kuruluşu, 
görevlileri üzerinde etkili olmakta güçlük çekebilir; çünkü görevliler bu-
lundukları görevleri, dolayısıyla bağlılıklarını, başlarındaki üstlerden çok, 
kendilerini o göreve getirenlere borçlu olduklarını bilmektedirler. 

Öte yandan, dış bağların örgüte karşı olan bağlılığı, dolayısıyla dü-
zenceyi güçlendirdiği de olur. Örneğin, bir görevli, salt karısı yanında 
ya da birlikte poker oynadığı arkadaşları arasında saygınlığının artması 
için daha yüksek bir göreve geçmek isteyebilir. Bundan başka, bir işçi 
örgütü, onamsız işbırakımına giden üyelerini yola getirmek için onların 
çalışmakta oldukları kamu kuruluşlarıyla işbirliği edebilir. Son olarak, yö-
netkil bir çıkar düzeni, söz verilmiş bir düzeltime karşı duran görevlileri 
o düzeltimi uygulamaya itebilir. 

Eğitimin Etkisi 

Eğitimin, öğretimin, iş başında edinilen deneyin, görevliye yeni du-
rumları karşılamak için gereksinme duyduğu bilgi ile yatkınlığı kazan-
dırmaktaki önemli yeri ortadadır. Bununla birlikte, eğitimin çoğu kez 
kendiliğinden doğurduğu genel bir sonuca değinmek yerinde olur. Bu da 
uğraşmanlıktır (professionalism).  Savunmanlar,* sağaltmanlar, sayman-
lar, orman yöneticileri ile benzerleri, gerek özel bilgileriyle becerileri, ge-
rek uğraşlarına olan güçlü bağlılıkları bakımından birbirlerinden ayrılırlar. 

Uğraşmanlığm davranış üzerinde yaptığı güçlü etki, bir kimsenin 
kendisiyle birlikte işlerine getirdiği, daha önce gördüğü eğitimin bir ürü-
nü olan uğraşsal tutumların, iş başında öteki uğraşdaşlarıyla sürekli iliş-
kisi sonucu gittikçe daha çok güç kazanmasından ileri gelir. 

Tümü ya da çoğunluğu bir tek uğraşın üyelerinden oluşan bir ör-
gütte (örnek olarak Birleşik Amerika Sağlık Örgütü'nün sağaltman gö-
revlileriyle bir kentin kolluk örgütü görevlilerini anabiliriz) uğraşsal bağ-
lılık, örgüte olan bağlılığı pekiştirir; kümenin iç dokusunu güçlendirir. An-
cak genel olarak örgütün başaracağı işler çeşitli uğraşların işbirliğini ge-
rektirir; işte burada uğraşsal bağlılıklar örgüte karşı duyulması gereken 
bağlılıkla çatışabilir. Örneğin, bir kamu kuruluşunun uğraşsal sorumlu-
luklarına karşı duyarlık gösteren saymanı, örgütün amaçları yönünden 
çok gerekli görülen bir gideri, yasaya aykırılığı gerekçesiyle durdurabilir. 

Görevlilerin Seçilmesi 
Yukarıdaki açıklamalardan kolayca anlaşıldığı gibi, yeni bir görevli, 

örgütün istediği biçimi vereceği bir işlenmemiş özdek olmaktan uzaktır. 
Tersine, üyesi olduğu topluluğun törelerine göre büyüyüp yetişmiş, kişi-

1 7 Neil W. Chamberlain'in adı geçen yapıtına, özellikle lll'inci yüzleme bakı-
nız. 

* Savunman sözcüğünü, Fransızca kökenli avukat (avocat) sözcüğünün kar-
şılığı olarak 1975 yılında türetip ilk kez bu yapıtın o yıl çıkan baskısında kullandık. 
(Çeviren) 
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sel özellikleri, örgüt dışı birtakım toplumsal kümelerle ilişkisi bulunan, 
belirli bir uğraşta eğitim görmüş, belirli bir yetişkinliği olan bir kişilik-
tir. Örgütün, böyle bir kimsenin davranışları üzerinde etkili olma, onları 
yöneltme yeteneği kısıtlıdır. Bu bakımdan, örgütün elinde bulunan en et-
kili araçlardan biri, çalıştıracağı kimseleri seçmek konusundaki özgürlü-
ğüdür. Örgüt, bireylerin kişisel özelliklerini, davranış biçimlerini değiş-
tirmeye kalkıştığında direnmeyle karşılaşacağına göre, özellikleri o işe en 
elverişli olanları seçmeye çalışmalıdır. Örneğin, görevi yoksul yurttaşlar 
için ucuz, sağlıklı konutlar yapmak olan bir kamu kuruluşu, belki de il-
ke olarak yönetimin bu tür işlere girişmesine karşı çıkan kimseleri işe 
almayacaktır. 

Görevlilerin bir bölümü, özellikle gördükleri iş uğraşsal nitelikte olan-
lar, işe girerken doğrudan doğruya kendileri bir seçme yaparlar. Belirli 
bir çeşit işi beğendilderi ya da belirli bir örgütün amacına inandıkları için 
oralarda görev almak isterler. Bir kimse, çocuklar için eğlenmenin, dinlen-
menin yararına inanmıyor ya da en azından bu işleri yapmaktan tat du-
yacağını düşünmüyorsa, oyunyeri yöneticiliğini istemez. Gerçekte bu se-
çim işlemi, kişinin kendini belirli bir uğraş için yetiştirme vargısına ulaş-
masıyla başlar. 

Bir örgüt, görevli bulma yöneltisinde böyle kendiliğinden bir seçim 
işlemine kuşkusuz çok önem veremez. Kimi kişiler kimi çeşit işleri "çeki-
ci" gördükleri ya da ödenen aylığı dolgun buldukları için isterler. Bu, bir 
işi en çok isteyenlerin, o işe girdiklerinde örgütün en başarılı görevlileri 
olacakları anlamına gelmez. Kimi durumlarda böyle bir seçim işlemi, 
tersine, ağır sorunlara bile yol açabilir. Örneğin, us sayrılarevlerinin, ba-
kıcıları işe alırken uyanık olmaları, bu kimselerin sayrılar üzerindeki yet-
kilerinden kendi elezerlik eğilimlerini doyumlamak için yararlanmaları-
na olanak sağlamamaları gerekir. 

Bundan dolayı, görevlilerin seçilmesi süreci bir örgütü yönetenlerin 
elindeki en güçlü araçlardan biridir. Bu konu üzerinde Bölüm 15'te daha 
çok durulacaktır. 

ÖRGÜTÜN BİÇİMSEL YÖNÜYLE DOĞAL YÖNÜNÜN ETKİSİ 

Görevlilerin davranışını etkileyen örgüt dışı etmenleri bir ölçüde in-
celemiş bulunuyoruz. Şimdiye dek, yapılan işlerle oluşturulan vargıları, 
geniş ölçüde ilgili kimsenin kişiliğinin, özyapısının, bilgisinin, örgüte gir-
meden önce kendisini etkileyen tutumlarla örgüt dışından gelen birtakım 
etkilerin oluşturduğunu gördük. Kişi davranışı konusunda söylenebilecek-
lerin tümü bunlar olsaydı yönetim sorunları üzerinde özel betikler yaz-
maya gerek duyulmayacaktı. Davranışları tümüyle bu dış etkiler oluştur-
saydı, bireylerin örgüt içinde başka yerlerdeki gibi davranmaları gereke-
cekti. 

Ancak, gerçekte, örgüt içinde yer alan bireyler —ister imyazman* ya 
da işçi, ister dinlenme yönetmeni, ormancı ya da bir kuruluşta bölüm baş-
kanı olarak çalıştırılsınlar— örgüt dışında olmaları, belki de koşullan de-

* îmyazı sözcüğünü stenografi,  imtiyazman sözcüğünü stenograf  karşılığı ola-
rak türetip ilk kez bu yapıtın 1975 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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ğişik başka bir örgüt içinde bulunmaları durumuna göre daha değişik bir 
biçimde davranacaklardır. Doğrudan doğruya örgüt düzeni, kişiler üzerin-
de, onların davranış eğilimlerini değiştiren ya da bu eğilimlere yeni yön-
ler veren güçlü etkiler yapar. Bu bölümün son yüzlemleri ile öbür bölüm-
lerin çoğu, özellikle örgütten doğan etkilerin o örgüt içindeki kişilerin dav-
ranışlarıyla vargıları üzerinde nasıl etkili olduğu konusuna, bu etkilerin 
önemini belirtmeye ayrılacaktır. 

Örgüt İçi Davranışların Özellikleri 

Bir kimsenin davranışlarında, onun bir örgüte katılmasından doğan 
tinsel etkilerin ölçüsüne göre aşağıdaki özellikleri kazanma eğilimi görü-
lür.18 

Değer Öncülleri. Görevlinin içinde çalıştığı örgütün ya da örgüt biri-
minin amaçları o kimsenin vargılarını dayandırdığı değer öncülleri (amaç-
lar) olma eğilimini gösterir. Bir ormancı kendi bölgesinde bir yangın baş-
ladığını öğrenir öğrenmez çabucak birtakım vargılar oluşturarak yangını 
söndürmek amacına dönük eylemlere girişir. Kendisi yalnız ormanda din-
leneğe çıkmış bir kimse olsaydı, ilk düşüneceği, belki de alevler içinde 
kalıp yanmaktan kurtulmaya çalışmak olurdu. Toplumsal sorumluluk duy-
gusu çok yüksek bir kimse bile kuşkusuz ormancının duyduğu sorumlu-
luğu duymaz, eylemleri onun davranışları gibi yalnız yangını söndürme 
amacına yönelmezdi. 

Daha doğrusu, kişinin davranışlarına kattığı değer öncülleri, örgütün 
bir bütün olarak yöneldiği amaçlar değil, o kişinin örgüt içinde yapacağı 
işi belirten, daha kapsamlı amaçlara erişmek için ancak birer araç olan 
ara amaçlardır. Ormancının amacı tüm yangınları değil, yalnız kendi böl-
gesinde çıkanları söndürmektir. Bu nedenle, örgütsel davranışın özelliği, 
yapılacak işin tümünün bölümlere ayrılarak bunların belirli kimselere ya 
da kümelere verilmiş olmasıdır. 

Etkileri Onama. Görevli, örgüt içindeki başka kimselerce kendisine 
"doğrul* olarak" uygulanan etkileri onama eğilimindedir. Üstü, ormancı-

1 8 Burada toplumbilimcilerin örgüt devinci (organizational role) dedikleri, ör-
güt ya da toplumun oluşturduğu tekbiçim davranışları anlatmak istiyoruz. Bu açı-
dan yapılmış bir incelemeyi Samuel A. Stouffer'le  arkadaşlarının The American 
Soldier: Combat and Its Aftermath  (Princeton University Press, 1949) adlı yapıtı-
nın 101'inci yüzleminde bulacaksınız. 

* Arapça kökenli meşru (legitimate) karşılığı olarak, bu yapıtın 1980'den ön-
ceki baskılarında "yasal" sözcüğünü kullanmıştık. Yalnız Türkçede değil öbür 
dillerde de yasal sözcüğü birçok durumlarda meşru ile eşanlamlı gibi görünmekle 
birlikte aralarında önemli bir ayrım bulunduğu da açıktır. Gerçekten de, yasal 
'kanuni, yasaya uygun,' meşru ise, genel bir anlatımla, 'toplumca benimsenen, doğ-
ru bulunan' demektir. Bu durum karşısında, "meşru" sözcüğüne karşılık ararken 
tüzenin de özünde yer alan "doğru" kavramından yola çıkmanın uygun olacağını 
düşündük. Bu amaçla "doğru" adına önad (sıfat)  yapımında kullanılan —1 ekini 
katarak doğrul sözcüğünü türettik. Meşruiyete de doğal olarak doğrulluk dedik. 
Yönetimin bir yasa buyruğuna uygun olan eylem ya da işlemi, "yasal" (yasaya 
uygun, kanuni) olmasına karşın, tüzenin özündeki doğruluk kavramına ters dü-
şüyorsa doğrul (meşru) olmayabilir. (Çeviren) 
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ya, ormandaki yangın önleme yollarından* birini kaplayan çalıları ayık-
lamasını buyurduğunda, onun bu buyruğa uyması olasılığı, bu önerinin 
herhangi bir konuktan gelmesi durumuna oranla daha yüksektir. Yukarı-
da anılan "doğrulluk" konusunu gelecek bölücüklerle Sekizinci Bölüm'de 
daha çok açıklayacağız. 

Görevli, davranış öncüllerinin birçoğunu, kendisinde böyle bir onama 
anlayışı geliştiği ölçüde, örgütün başka üyeleriyle olan iletişiminden çı-
karır. Bu iletişim, buyruk, bilgi verme, öğütlerde bulunma ya da eğitim 
gibi yollardan gerçekleşir. Bu iletişim biçimleri, görevliyi kuruluşun tasar-
lanmış etki alanı içinde bulunduracak bir biçimde düzenlenebilir. Örgüt 
içinde başlıca bildirişme yolunun "komuta çizgisi" olduğu bilinmektedir. 
Yine, yazanakların biçimi ile nasıl düzenlenip gönderileceklerini açıklayan 
yönergelerden de benzer etkiler beklenir. Örgütteki "danışma" görevleri 
ile görevlilerin biçimsel eğitim izlencelerine katılmalarının sağlanması da 
bu tür tasarlanmış etkilere başka bir örnektir. Bu yüzden, söz konusu et-
kileme yollarının belirlenmesi ile bu etkilerin uygulanması örgütlerin ta-
sarlanmasında önemli bir sorundur. 

Beklentiler. Görevli, başkalarıyla olan ilişkilerinde, onların belirli du-
rumlarda nasıl davranacaklarını bilir; onlardan bu davranışları bekler. 
Örneğin, bir ormancı, kendi gözetleme yerinden komşu bölgede yangın 
çıktığını öğrenir öğrenmez doğrudan doğruya eyleme geçmeyip komşu 
ormancıya durumu bildirmekle yetinir. Bunu yaparken komşu koruyucu-
nun çabucak eyleme geçeceğine inanmaktadır. Yine komşu bölgedeki bir 
gözetleyicinin kendi bölgesinde bir yangın başlangıcı gördüğünde durumu 
kendisine çabucak bildireceğinden de kuşkusu yoktur. 

Örgütsel Gönülgücü. Görevli, örgüt amaçlarının gerçekleşmesi konu-
sunda etkin bir tutum almak eğilimindedir. Görevli, örgüt amaçlarına, 
yalnız görevini ilgilendiren sorunlar önüne geldiğinde ya da kendisine 
verilen buyruğa uyduğunda bağlı kalmakla yetinmez; bu amaçları gerçek-
leştirecek yolları arayıp bulurken az çok bir girişim gücü de gösterir. Ço-
ğu kez ormancı, yangın önleme yollarını otların, çalıların kapladığını baş-
kalarından çok daha önce görecek, bu konuda özel bir buyruğa gerek duy-
madan onların ayıklanması için gerekeni yapacaktır. 

Bir örgütün ortalama bir verimlilikle çalışabilmesi için bile, örgüt üye-
lerinin çalışmalara içtenlikle katılmaları, işbirliğinde bulunmaları gerekir. 
Görevliler edilgin bir tutum takınır, bir iş bittikçe durup ondan sonraki 
iş konusunda buyruk bekler, kendiliklerinden yeterince girişim gücü, ye-
terince çaba göstermezlerse, örgüt gücünün büyük bir bölümü onların bu 
durgunluğunu yenmek için kullanılacak demektir. Bir arabayı yürüten 
güç sürücüden değil devingeçten** gelir. Bunun gibi, bir örgüt içinde de 
çalışmayı sağlayan güç, örgüt amaçlarının gerçekleşmesi için etkin bir bi-
çimde çalışan görevlilerin içten gelen çabaları olmalıdır. Örgütü yöneten-

* Sözü geçen yangın önleme yollan, çıkacak orman yangınlarını belli bir 
alanın dışına taşırmamak, geniş orman bölgelerinin baştanbaşa yanmasını önle-
mek amacıyla açılan boş toprak kuşaklarıdır. Bu yolları sık sık otlar kapladığın-
dan arasıra ayıklanmaları gerekir. (Çeviren) 

** Devingeç sözcüğünü, Fransızcadan dilimize geçen motor (moteur) karşılığı 
olarak türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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lerin ona güç vermeye kalkışmaları, sürücünün devingeci işletecek yerde 
inip arabayı itmesine benzer. 

Görevlilerin işe gerçek bir etkinlikle katılmak, bütün güçlerini örgüt 
amaçlarının gerçekleştirilmesine adamak konusundaki istekleri, genel ola-
rak, yüksek gönülgücü deyimiyle anlatılır.19 Oyunyeri yönetmeninin gö-
nülgücü yüksekse, bir başka anlatımla dinlenme bölümünün amaçlarına 
inanıyor, anlağını, gücünü, isteyerek, özenle bu amaçların gerçekleşmesi 
için kullanıyorsa, gücü örgüt bakımından etkili eylemlere yöneliyor de-
mektir. Örgüt, böyle bir gönülgücünden yoksunsa, bir yandan üyelerine 
girişim gücü sağlama, öte yandan yönetme işini bir arada yapma gibi çok 
güç bir durumla karşı karşıya gelecektir. 

Başka Özellikler. Geçimbilim, "geçimsel kişi" adını verdiği, kendi çı-
karından başkasını düşünmeyen düşseİ bir kişiden söz etmektedir. Biz de, 
örgüt içindeki davranışları yukarıdan beri açıkladığımız eğilimleri göste-
ren düşsel bir kişi yaratarak buna "yönetsel kişi" adını verebiliriz. Yönet-
sel kişi örgüt amaçlarını vargıları için değer öncülleri olarak benimser; 
örgütün öbür üyelerinin kendi üzerinde yaptığı etkilere karşı özellikle du-
yarlıdır; kendisinin başkaları, başkalarının kendisi karşısındaki devinci 
konusunda durulmuş birtakım beklentileri vardır; son olarak da örgüt 
amaçlarını gerçekleştirmek konusunda gönülgücü yüksektir. Yönetsel ki-
şinin belki de en ilginç, en eşsiz yönü, örgütten gelen etkilerin yalnız 
onun belirli birtakım işler yapmasına (örneğin orman yangınını söndür-
mesine) yol açmakla kalmayıp, onda örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için 
gerekli olan işleri başkalarıyla işbirliği ederek yapmak alışkanlığını da 
yaratmasıdır. Böylece kişide başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlıkları 
doğar. 

Bununla birlikte, bir örgütte, görevliler üzerindeki tüm etkilerin iş-
birliğini artırdığı sanılmamalıdır. Örneğin, örgüt amaçları birbirine kar-
şıt biçimlerde yorumlanabilir ya da örgütü oluşturan çeşitli birimlerin 
amaçları birbirine aykırı bulunabilir. Örgüt üyeleri arasındaki uyuşmaz-
lık, birtakım çatışmalara yol açarak, örgütten gelen etkilere karşı olan 
direnci artırabilir. Kimi gözetim yöntemleri girişim gücünü artıracak yer-
de azaltabilir. Bununla birlikte, işbirliğini geliştiren etkiler çoğu kez ör-
gütlerin büyük bir bölümünde egemen bulunur. Böyle olmazsa örgütlen-
miş davranış iyi bir çalışma biçimi olmaz, o örgütün üyeleri örgütün ça-
lışmalarına sürekli olarak katılmak isteğini duymazlar, sonunda da örgü-
tün kendi varlığı ortadan kalkar. Bu nedenle, ancak üyeleri üzerinde iş-
birliği alışkanlıkları yaratıp bunları sürdürecek biçimde etki yapan ör-
gütlerin yaşama gücü vardır. 

Örgütsel Etkilerin Özelliği 
Şimdi, bir örgüte giren bir kimse üzerinde etki yapan etmenlerin ni-

teliğini inceleyebiliriz. Bu etkiler, o kimsenin örgüte katılmasının onu öte-
ki üyelerle sıkı bir iletişim durumuna getirmesinden doğar. Söz konusu 

1 9 "Gönülgücü" deyimi, yönetim konusu üzerindeki yayınlarda çeşitli biçim-
lerde tanımlanmıştır. Burada verilen tanımlama bizim amacımıza en uygun ola-
nıdır. 
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kişi, günlük çalışmaları sırasında öbür üyelerle konuşur, onlar üzerinde 
gözlemlerde bulunur; başkaları da öyle yaparlar. Bu iletişim sırasında 
çalışma arkadaşları, onu inandırarak, uygun buldukları davranışlarını ödül-
lendirip bulmadıklarını çekilendirerek, onu kendileriyle olan ilişkilerinde 
mutlu ya da mutsuz kılarak belirli biçimlerde davranmaya iterler. Top-
lumsal doyum ya da doyumsuzluklar bir çeşit ödül ya da çeki sayılabilirse 
de, taşıdıkları büyük önem dolayısıyla burada özel olarak ele alınmaları 
uygun olacaktır. 

İnandırma yoluyla kişiler üzerinde etki yapma kuşkusuz yalnız örgüt-
lere özgü bir durum değildir. Bununla birlikte, örgüt kişiler arasında ile-
tişim olanaklarını çoğaltarak bu tür etkileri geniş ölçüde güçlendirir. Ki-
şinin azar azar kazandığı işbirliği alışkanlıkları da bu etkileri daha çok pe-
kiştirir. 

Ödüllerle çekiler, örgüt için kuşkusuz önemli etki araçlarıdır. İşten çı-
karılma korkutması, daha yüksek aylık ya da görev sözü, övgü ya da kı-
nama, en çok kullanılmakta olan ödül ya da çeki türleridir. Örgütün öbür 
üyeleriyle bir arada çalışmaktan doğan doyumlarla doyumsuzluklar da, 
daha az belirgin olmakla birlikte, en az onlara eşit önemdedir. Bireylerin 
çoğu, yakından görüşüp konuştukları kimselerin kendi davranışlarıyla dü-
şüncelerini uygun bulup bulmadıkları konusunda duyarlık gösterirler. 

Örgütün uğraştığı işin tümünün bölümlere ayrılarak görevlerin kişi-
lerle kümelere verilmesi kimi görevliler arasında yakın ilişkiler kurar. 
Toplumsal ilişkilerle üye olunan kümelere karşı beslenen bağlılık duygu-
larını bu ilişkiler güçlendirir. Kişilerin örgüte karşı gösterdikleri bağlılık 
özel bir önem taşır, çünkü kişilerin davranışlarına yön veren değerler-
den birçoğu, onların benimseyip bağlılık gösterdikleri en yakın çalışma 
ya da ilişki kümelerinden çıkan değerlerdir.20 Görevlinin örgüt amaçlarıy-
la kendisine uygulanan yetke karşısında takındığı tutumlar, birlikte ça-
lıştığı kimselerin bu konularda takınacakları tutumlarla yakından ilgili-
dir. Iş arkadaşları işlerinde mutlu değillerse, üstlerinin denkserlikten uzak 
kimseler olduğu kanısındalarsa, ya da başka türlü düşük gönülgücü be-
lirtileri gösteriyorlarsa, ortalama bir işgören kendisinin gerçek tutumuy-
la eğilimi ne olursa olsun, çok geçmeden benzer tedirginlikleri duymaya 
başlayacaktır. 

Örneksel bir örgütte bağlılık sorunu pek karmaşık bir yapı gösterir. 
Kümelere karşı beslenen bağlılık, amaçlara karşı olan bağlılığın yanıba-
şmda yer alır. Kişinin içinde bulunduğu toplumsal kümeye karşı olan 
duyarlığı dolayısıyla, bu bağlılıklar üzerinde etki yapılmak istenirken gö-
revli ayrı bir "öğecik" gibi değil, birbirleriyle yüz yüze ilişki içinde bulu-
nan bir toplumsal kümenin üyesi olarak ele alınmalıdır. Bağlılık konusu 
bunu izleyen bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Etkilerin Güçlendirilmesi 
Çalışanların örgüte birlikte getirdikleri tutumlarla alışkanlıklar, ör-

gütlerin üyelerinde işbirliği alışkanlıkları yaratmak yolundaki çabalarını 
2 0 Kişisel bir nitelik olarak toplumsal uyarlık konusu bu bölümde daha önce 

tartışılmıştır. 
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oldukça güçlendirir. Bu güçlendirici tutumlardan en önemlileri daha önce 
incelenmişti. Yeni görevlinin içinde yaşadığı toplumun töreleri, onu yet-
keyi onamaya, saygınlık ayrımlarını tanımaya, verimli çalışma ile üyesi 
olduğu kümeye bağlılık göstermeyi olumlu değerler saymaya daha yatkın 
bir duruma getirir. Önceden kazandığı birtakım istekler (örneğin daha çok 
kazanma isteği), örgütçe kendisini ödüllendirmede ya da çekilendirmede 
bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, örgüt içinde kendisine verilen işler 
için özel bir eğitim görmüş de olabilir. 

Yalnız, örgüte girmeden önce kişinin kazandığı tüm alışkanlıkların, 
kendisine yapılan etkileri güçlendirdiği sanılmamalıdır. Dahası, edinilmiş 
bu alışkanlıklar çoğu kez yapılmak istenen etkilerle çatışır. Geç kalma, 
savrukluk, kabalık gibi alışkanlıklarla örgüt içinde kullanılan yöntemler-
den ayrı yöntemlerle eğitim görmüş olmak bunlar arasındadır. Bununla 
birlikte, bir örgüt içindeki işbirliği biçimleri genellikle o örgütü çevrele-
yen toplumun töreleriyle eğitim yöntemlerinde saklı işbirliği biçimlerini 
geniş ölçüde yansıtır. Örgüt, yapacağı etkileri onamaya en yatkın görünen 
kimseleri seçerek bu elverişli tutumlardan en geniş ölçüde yararlanır. 

Biçimsel Örgüt 
Biçimsel örgüt sözüyle bir örgütün üyeleri için amaçlı, doğrul bir bi-

çimde tasarlanan davranışlarla karşılıklı ilişki biçimlerinin tümü anlatıl-
mak istenmektedir. Bu tanımlamadaki "amaçlı," "doğrul biçimde" sözleri 
bir açıklamayı gerekli kılmaktadır. Kimi yalınç durumlarda örgüt tümden 
tasarlanmamış olabilir. Örneğin, dağ başında bir araba çamura saplanıp 
kaldığında, yolcular içerden çıkıp, önceden bu "amaç"la düzenlenmiş bir 
tasar olmadan, onu itip çamurdan çıkarabilirler. Öte yandan birçok örgüt-
lerde, kuşkusuz kamu kuruluşlarının tümünde, çalışma sürelerinin bir bö-
lümünü ya da tümünü (ödevlerin bölüştürülüp ilgili kişilere dağıtılması, 
yetke ilişkileriyle bildirişme yollarının belirtilmesi gibi) tasarlama işle-
rine ayıran birtakım görevliler vardır. 

Kuşkusuz örgüte üye (ya da belki örgüt dışından) herhangi bir kimse 
böyle bir tasarlama işini üzerine alabilir. Birden çok, üstelik birbirine kar-
şıt birtakım tasarlar da yapılabilir. Biçimsel örgüt, bu tasarlardan birine 
"doğrulluk" vermek konusunda üzerinde uyuşularak benimsenmiş bir yön-
tem var olduğunda ortaya çıkar. Generk örgütünde bu doğrulluk, bir ya-
sayla o örgütü (ya da örgütün bir öğesi olduğu daha geniş örgütü) kura-
rak bir kişi ya da kurulu onu yönetmekle görevlendiren yasama örge-
nince sağlanır. Yasayla örgütün başına getirilen kişi (ya da kurul) da, 
örgütün yapısına ilişkin daha ayrıntılı tasarları onaylayarak örgüt içinde-
ki biçimsel yetke yerlerine bellibaşlı astları atar. Bu işlem örgüt içinde 
aşağıya doğru çeşitli düzeyler oluşturarak yinelenir. Bu işlemler sonucun-
da Bay A'nın "doğrul olarak" kesim başkanlığına atanmış olduğunu, yine 
"doğrul olarak" (bir başka deyişle söz konusu örgütün biçimsel tasarına 
uygun olarak) kendi kesiminde çalışan kimselere ödevler verdiğini görü-
rüz. 

Biçimsel örgüt tasarlarının nasıl yapılıp doğrulluk kazandığına örnek 
olarak Geçimsel İşbirliği Örgütü'nü (ECA) gösterebiliriz. Geçimsel İşbir-
liği yasası 3 açaray 1948 günü Kurultay'ca onaylanmıştı. Bu yasa Geçimsel 
İşbirliği Örgütü'nü kurarak (bu örgüt için düzenlenmiş biçimsel bir tasa-
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rı açıklayarak) onu yönetmek üzere bir Yönetici atanmasını öngörüyor-
du. Yasanın çıkışını izleyen birkaç gün içinde Paul Hoffman  Başkan'ca 
Yönetici olarak atandı. Bu evreden sonra Mr. Hoffman'ın  çıkardığı buy-
ruklarla yönergeler, yaptığı atamalarla görev dağıtımları, Kurultay'ca ya-
sayla belirtilip Başkan'm Mr. Hoffman'ı  atamasıyla ortaya konan biçim-
sel örgüt tasarının bir öğesi olmaları, o tasarca öngörülmüş bulunmaları 
dolayısıyla doğrul tasarlar, bir başka deyişle biçimsel örgüt tasarları ni-
teliğindeydiler. 

Ancak bu açıklamalar, daha bize biçimsel örgüt tasarlarını doğrullaş-
tırılmamış tasarlardan ayırmak olanağını vermemektedir. Buraya dek yal-
nız bir dizi biçimsel tasarların kaynağını, örneğimizde Mr. Hoffman'la 
onun vargılarına da kaynaklık eden tasarların doğduğu Kurultay'ı gör-
dük. Yasayı neden "doğrul" sayıyoruz? Bu sorunun yanıtını, bu tasarla-
rın yönelmiş olduğu kimselerin (ECA görevlilerinin) takınacakları tu-
tumlarda aramalıdır. Kurultay'm bir tasarı yasaya dönüştürmesi, bu ül-
kede yurttaşların yasalaştırıLmış tasarlar karşısında, yasalaştırılmamış 
olanlara oranla daha değişik bir biçimde davranması yüzünden önem ta-
şır. Kurultay'la onun eylemlerinin doğrulluğunu onama, Amerikan generk 
düzeninin doğrulluğunu onama anlamına gelir. Bu ise, görevlinin içinde 
yaşadığı toplumun o örgüte girmeden çok önce benimsediği törelerinin 
köklü, önemli bir öğesidir. Ona yetkeye ilişkin genel törelerin uygulana-
cağı durumları, bir başka anlatımla hangi durumlarda yetkeyi onaması 
gerektiğini gösteren de budur. 

Burada, doğrullukla yetkeye boyun eğme konuları üzerinde daha çok 
duramayacağız. Yalnız üzerinde yanılgıya düşülen birkaç konuyu kısaca 
aydınlatmak isteriz. Önce doğrulİuk özünde tüzel değil, tinsel bir sorun-
dur. Tüzel ya da başka türlü bir yetke düzeni, yetkenin seslendiği kim-
seler ona uymaları gerektiğine inandıkları ölçüde doğruldur. îkinci ola-
rak, bir örgüt tasarının doğrulluğunun o örgütün yöneteceği kimselerce 
eksiksiz olarak onandığı az görülür. Hep birtakım (oldukça dar) onama 
alanları vardır; bunların ötesine geçildiğinde söz konusu tasarlar yadsı-
nır, belki de doğrullukları bile onanmaz. Üçüncü olarak, doğrulluğun her 
sürev komuta çizgisiyle ilgili olması, yukarıdan aşağıya aktarılarak aşa-
ma aşama inmiş bulunması gerekmez. Verdiğimiz örnekler sıradüzenle il-
gili olmakla birlikte, doğrulluğun başka biçimlerde de ortaya çıkabilece-
ğini ileride göreceğiz. 

Doğrulİuk ile yetkeyi onama Sekizinci Bölüm'ün ana konusu olacak-
tır. Şimdilik önemli olan, biçimsel örgüt tasarlarının, davranışlar üzerin-
de, görevlilerce onanan geniş bir doğrulİuk, geniş bir yetke çevresi içinde 
yer almaları dolayısıyla doğal tasarlara oranla daha değişik bir etki yap-
malarıdır. 

Doğal Örgüt 
Örgüt üyelerinin davranış ya da ilişki biçimleri çoğu durumlarda bi-

çimsel örgüt tasarından az çok ayrılır. Davranışlar, biçimsel tasardan iki 
türlü ayrılabilir: (1) Biçimsel tasar eksik olabilir, ortaya çıkan davranışla-
rın tümünü kapsamaz, ya da (2) eylemli davranış biçimlerinin kimi yön-
leri tasarlarla çelişebilir. Doğal örgüt sözüyle biçimsel tasardan sapan ey-
lemli davranış biçimlerinin tümü anlatılmak istenmektedir. 
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Biçimsel Örgütün Eksikliği. Örgütler üyelerinin davranışlarını deği-
şik ölçülerde biçimsel bir tasara bağlarlar. Kiminde tasar bir taslağı an-
dırır. Bu durumlarda biçimsel örgüt, görevlilere ödevler veren, belki bel-
libaşlı doğrul yetke çizgilerini de belirten birkaç sözlü ya da yazılı yö-
nergeden oluşur. Örneğin, on on iki dolayında işçi çalıştıran küçük örgüt 
birimlerinin biçimsel tasarları genellikle böyledir. Daha başka örgütlerde 
tasar daha ince işlenmiştir; örneğin, ordudaki kurallar bir erin bir suba-
ya nasıl sesleneceğini, hangi durumlarda bir subayla ilişki kurabileceğini, 
esenleşmenin nerede, nasıl yapılacağım açık olarak gösterir. 

Biçimsel örgüt tasarının eksikliği, bütün boşluklar gibi kişiye güven-
sizlik veren bir boşluk yaratır. Örgütün üyeleri arasında azar azar birta-
kım davranış biçimleri, ilişki biçimleri kendini gösterir; davranışların ta-
sarlanmamış yönleri, tasarlanmış yönleri ölçüsünde durulmuş, önceden 
kestirilebilen bir yapı kazanır. Çok geçmeden belirli "alışkanlıklar," sa-
bahleyin kapıdan giren üstün nasıl esenleneceğini (bunun orduda biçim-
sel örgüt tasarının bir öğesi olduğunu görmüştük), kimin kiminle yemek 
yiyeceğini, belirli bir konuda vargı oluşturulurken kimin düşüncesinin 
alınacağını açık olarak belirtecektir. 

"Biçimsel" ile "Doğal" Arasındaki Çatışma. Ortaya çıkan eylemli dav-
ranışlarla ilişkiler yalnız biçimsel tasarı bütünlemekle kalmaz, kimi ba-
kımlardan ondan ayrılır da. Biçimsel tasarın olduğu gibi uygulanmadı-
ğını gösteren bu ayrılıklar kimi kez bile bile, kimi kez de bir istek olmak-
sızın ortaya çıkar. Yasal buyrukların, gerek açıktan açığa, gerek amacın 
"yanlış anlaşıldığı" yolundaki uydurma nedenle yadsınması nerdeyse tüm 
örgütlerde görülen bir olaydır. Eldeki yetkiden daha çoğunu kullanma eği-
limi de oldukça yaygındır. Kimi aşırı durumlarda örgüt içindeki bölekle-
rin (clique), denetimi, ya biçimsel olarak verilmiş bulunduğu kimselerin 
elinden gücün alıp bunu örgüt amaçlarını değiştirmek, ya böylece bölek 
üyelerine çıkar sağlamak, ya da bu amaçlardan ikisini birden gerçekleş-
tirmek için kullanmaya çalıştıkları görülür. Nitelik bakımından devrimci 
eylemlerin eşi olan bu gibi "yasadışı" davranışlar çok önemlidir, dolayısıy-
la burada üzerinde geniş ölçüde durulacaktır. 

Biçimsel örgüt tasarından isteğe dayanmayan sapmalar belki de da-
ha sık olmaktadır; bunlar eşit ölçüde önem taşırlar. Örgütün güçlü önder-
lik nitelikleri bulunan üyeleri, istemeseler bile, örgüt tasarının öngördü-
ğünden çok daha üstün bir etki yapmaya başlayacaklardır. Tasarın kök-
leşmiş alışkanlıklara, tutumlara aykırı düştüğü durumlarda, örgüt üyeleri 
çoğu kez —içlerinde güçlü yazık duyguları doğsa da— ona uymayacaklar-
dır. Bu uymayışın isteyerek olmadığı durumlar da vardır. Bu durum bi-
çimsel tasarların ayrıntılara gereğinden çok girdiği, ya da görevlilerin an-
lamını, yararını anlamadıkları yazçizci işlemciliklerin bulunduğu yerler-
de sık sık görülür. Görevliler, işin olağan yollardan geçerek yapılmasını 
çok çapraşık bulurlarsa, biçimsel yolları bütünlemek ya da onlardan ka-
çınmak için yeni, çoğu kez de açıkça yasaklanmış birtakım yollar kulla-
nırlar. 

Biçimsel ile Doğalın Karşılıklı Etkisi 
Örgütün doğal yönü üzerinde yaptığımız açıklamadan iki genel sonuç 

çıkarabiliriz: (1) Bireyler birbiriyle yakın ilişki kuracak biçimde bir ara-
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ya getirildiklerinde, ortada biçimsel bir tasar bulunmasa bile, az çok be-
lirli birtakım ilişki biçimleri ortaya çıkacak, bu ise kuşkusuz yürürlüğe 
konabilecek herhangi bir biçimsel tasarı bütünleyecektir, (2) Doğrulluğun 
etkisi ile biçimsel tasarlara yetki veren kimselerin davranışlara yönelte-
cekleri öteki etkiler, örgüt üyelerinin davranışlarını oluşturan —kökü ör-
güt içinde ya da dışındaki— sayısız etkilerden yalnız birkaçıdır. Söz ko-
nusu öteki etkilerin amacı, örgüt tasarında öngörülen amaçlardan ne öl-
çüde saparsa, eylemli davranışların tasarın öngördüğü davranışlardan sap-
ması da o ölçüde çok olur. 

Bir görevlinin davranışının hangi durumda biçimsel örgütün, hangi 
durumda doğal örgütün etkisi altında bulunduğunu ayırdetmek kolay de-
ğildir. Çünkü çoğu kez bu etkiler birlikte bulunur, birbirlerini güçlendirir. 
Bir ormancı, yangın önleme yollarını kaplayan otlarla çalıların ayıklanma-
sında, bu iş kendisine açıkça verilmiş olduğu için büyük bir titizlik gösterir. 
Öte yandan bunu, başka uğraşdaşlarmın kendisine iyi bir ormancı gözüy-
le bakmalarını istediği için de yapabilir. Büyük bir olasılıkla bu güdüler-
den ikisi birden, belki bu arada daha başka güdüler de, onun davranışla-
rında etkili olur; sonunda da bunlardan hangisinin ne ölçüde önem taşı-
dığını anlamak nerdeyse olanaksızlaşır. 

Biçimsel örgütle doğal örgütün yaptıkları etkileri, bireyde yerleşe-
rek onun kişiliğinin bir öğesi olan etkilere karşı gösterdiği tepkilerden 
ayırmak da kolay değildir. Verimli çalışma ölçütü bunun bir örneğidir. 
Bir örgüt içinde çalışan kimseler çoğu kez görevlerini verimli bir biçim-
de yapmaları gerektiğini bilirler. Yeni işe giren bir yazmcakçı, daha ken-
disine belirli işler verilmeden önce, işini olabildiği ölçüde hızla, yanlışsız 
olarak yapması beklendiğini bilir. 

Görülüyor ki örgütte görevlinin içinde bulunduğu çevrede genellikle 
biçimsel etkilerle doğal etkiler birlikte yer alır. Öncelikle, doğal ilişkilerin 
birçoğu doğrudan doğruya biçimsel yapıdan doğar. Örneğin, çalışma yer-
lerinin düzenleniş biçimi iki kişiyi sıkı ilişki durumuna getirir; sonunda 
bu kimseler birbirleriyle konuşur, birlikte yemek yer, çalışma süresi dı-
şında toplumsal ilişkilerde bulunurlar. Yine, komuta düzeni yaklaşık ola-
rak eş düzeyde bulunan kimseleri bir araya getirir; daha üst ya da alt 
düzeyde bulunanlarla arada büyük bir toplumsal uzaklığın doğmasına yol 
açar. Ast-üst ilişkilerinin biçimsel olarak düzenlenmiş bulunmadığı ordu 
dışındaki örgütlerde, bu toplumsal uzaklık, bu gibi ilişkilerin biçimsel dü-
zenlemelere bağlanmış olduğu ordudaki toplumsal uzaklık ölçüsünde bü-
yük olabilir.21 

"Biçimsel" ile "doğal"m birbirine girmiş olduğunun başka bir kanıtı 
da başlangıçta salt doğal olarak ortaya çıkan ilişkilerin kimi kez sonra-

2 1 Yüksek yöneticilerin, önceden yer belirtilmeksizin yapılan toplantılarda ya 
da bir yemek sergelinde" oturuş biçimlerinin incelenmesi, bize onların saygınlık 
düzeyi konusunda bir görüş kazandırır. Uzun bir sergelde yüksek düzeyde kim-
seler genellikle ortada ya da bir uçta toplanır, en alt düzeydeki kimseler ise on-
lardan en uzaktaki yerlerde otururlar. 

° Sergel sözcüğü masa karşılığı olarak kullanılmıştır. Drama yöresinden gelen 
Rumeli göçmenlerinden İzmir'de derlenen bu sözcüğü Türk Dil Kurumu'nun Der-
leme Sözlüğü'nden alarak ilk kez bu yapıtıfı  1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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dan "onaylanıp" biçimsel düzenlemeler arasına sokulmasıdır. Örneğin, ço-
ğu kamu görevi düzenlerinde biçimsel bir görev bölütlemesi,* bir başka 
deyişle bir görev yerinin ödevleriyle yetkilerinin neler olduğunu gösteren 
ayrıntılı açıklamalar yer alır. Bir görevli "bölütlenme dışı" çalışıyor, bir 
başka anlatımla kendi görev tanımında yer almayan birtakım görevleri ya-
pıyorsa, genellikle işi yeniden tanımlanıp bölütİenerek biçimsel görev ta-
nımı ile var olan durum arasındaki aykırılık giderilir. 

Geçimsel İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunu izleyen ilk aylar, doğal iliş-
kilerin sonradan onaylanıp benimsenmesinin ilginç bir örneğidir. Bu ör-
güt kurulduğu 1948 açarayı ile aşağı yukarı altı yüz dolayında görevli ça-
lıştırdığı 15 biçim arasında, bellibaşlı bölümlerini belirleyen bir kuruluş 
çizeneği bile olmadan, yapısına ilişkin bir biçimsel tasardan yoksun ola-
rak çalıştı. Kuşkusuz önemli görevlere atamalar yapılıp sanlar verilerek, 
işlem gören yazıların izleyeceği yol (bu yol doğal olarak sık sık bozulu-
yordu) belirlenerek, ortaya çıkan yetki uyuşmazlıkları çözülerek biçimsel 
örgüte ilişkin birtakım vargılar alınmıştı. Ancak bu örgütün 1 gülaydan 
önce tüm olarak işlemeye başlayan gerçek çekirdeği, nerdeyse kendiliğin-
den ortaya çıkan karmaşık birtakım davranışlarla karşılıklı anlayışa da-
yanan ilişkilerden oluşmaktaydı. Sonunda biçim ayında çıkarılan örgüt ta-
sarları, geniş ölçüde, bu doğal durumun benimsenip onaylanması niteliğini 
taşımıştır. 

ÖZET: BİREY İLE ÖRGÜT 

Bu bölümde bireyi örgüte bağlayan, onun davranışını örgüt davranı-
şıyla bütünleştiren karmaşık ilişkileri inceledik. Bireyin bir örgüt içinde 
çalışmakta olması, onun vargılarına dayanak olan gerçek öncülleriyle de-
ğer öncüllerini değiştirerek davranışlarında değişiklikler doğurur. Söz ko-
nusu birey, çalışması dolayısıyla değişik amaçlara katkıda bulunur; bu 
amaçların nasıl gerçekleşeceği konusunda, başka bir çevrede bulunması 
durumunda taşıyacağı kanılara göre daha değişik düşünceler besler. 

Ancak görevli, örgütün elinde istenen biçime sokulabilecek bir macun 
durumunda olmaktan da çok uzaktır. Davranışları ancak belirli ölçüde 
denetlenebilmektedir. Geçmişteki etkileri, bugünkü etkileri, örgüt dışında, 
özellikle örgütün biçimsel tasarları dışında kalan etkileri de içine almak 
üzere çeşitli etmenler, kişinin eylemli davranışlarını değişik ölçülerde bi-
çimlendirirler. 

Örgütün çabaları, yalnız bireylerin değil, kümelerin de direnmesiyle 
karşılaşır. Görevlilerin toplumsal uyarlığı ne ölçüde yüksek olursa, üyesi 
bulundukları en yakın çalışma kümelerine karşı gösterecekleri duyarlık 
da o ölçüde yüksek olur. Böylece kümelerin birey üzerinde örgüt yararı-
na etki yapma gücü artmış olur. Görevlinin sürekli ilişki içinde bulundu-
ğu bu kümelerle onların yönetim bakımından taşıdıkları önem üzerinde 
yeterince durulması son yıllarda görülen bir gelişmedir. Şimdi de küme 
bağlılıkları ile onların yönetimdeki etkisi konusunu ele alacağız. 

* Bölüt sözcüğünü sınıf,  bölütleme'yi sınıflandırma,  görev bölütlenıesini kadro 
sınıflandırması  karşılığı olarak 1978 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskı-
sında kullandık. (Çeviren) 
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4 . 
Bölüm 

ÖRGÜTÜN YAPI TAŞLARI: KÜMELERİN OLUŞUMU 

Bundan önceki bölümde görevli üzerinde bir birey olarak durduk. 
Onun, günlük çalışmalarında vargılarını nasıl oluşturduğunu, davranışları-
nın örgütten nasıl etkilendiğini, örgüt dışı etmenlerin onu nasıl etkiledi-
ğini açıklamaya çalıştık. Bu bölümle bunu izleyen bölümde ise görevlileri 
örgüt içindeki toplumsal kümelerin bir üyesi olarak ele alacağız. 

Gerek toplumda, gerek örgütler içinde toplumsal bakımdan yalmz ki-
şiler pek seyrek görülür. Kamu görevi alan bir kimse, genellikle birlikte 
çalıştığı kimseler arasında çabucak tanıdıklar, arkadaşlar edinmeye baş-
lar; çok geçmeden bir ya da daha çok toplumsal kümenin üyesi olur. 
Üçüncü Bölüm'de belirtildiği gibi, kişilerin bu tür kümeler içindeki dav-
ranışı geniş ölçüde kümenin etkisi altında kalır. Büyük örgütlerde bu kü-
melerden çok sayıda bulunur; örgütler içinde geçen önemli olayların ço-
ğunun, örgütü oluşturan toplumsal kümeler arasındaki etkileşmelerin so-
nucu olduğu söylenebilir. Birçok durumlarda, iç bağları güçlü kümelerin 
üyeleri ortak değerleri paylaşır, benzer isteklerde bulunur, küme değer-
lerine yönelen korkutucu güçlere birlikte karşı çıkarlar. İşte bu bölümle 
Beşinci Bölüm'de bu kümeleri —onların görevlinin davranışlarım nasıl et-
kilediğini, örgütün bu konuda ne yaptığını— inceleyeceğiz. 

ÖRGÜT BİRİMLERİ 

Bu konunun tartışılmasmdaki güçlüklerden biri, örgütlerin çeşitli bö-
lümlerinin genellikle benimsenmiş adlarının bulunmamasıdır. Biz burada 
Birleşik Amerika Senatosu Gider Kurulu'nun yürütme örgenine bağlı ku-
ruluşlar için öğütlediği adları kullanacağız.1 Bir kamu yönetiminin (bir-
leşik generk, üye generk ya da kent yönetimi) en geniş bölümüne "depart-
ıııent" ya da "agency" (bakanlık, örgüt, ana bölüm) denecek, bunların 
bölümlerine "bureau" (kol), onların bölümlerine "division" (bölüm); di-
vision'ların bölümlerine "branch" (altbölüm); onların bölümlerine ise 
"section" (kesim) adı verilecektir. Birim, bu bölümlerin —en, küçüğün-
den başlamak üzere— tümünü anlatan genel bir söz olarak kullanılacak-

1 Bu kurulun, eklerinde birleşik generk yürütme örgenine bağlı bakanlıklarla 
benzeri örgütlerin kuruluş çizenekleri de bulunan, Senate Committee Prints ola-
rak yayımlanmış yazanaklarına bakınız. 
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tır. "Birim" sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığı genellikle sözün geli-
şinden anlaşılacaktır. 

Kamusal örgütlerden belirli örnekler verilirken, söz konusu örgütün 
adı, yukarıdakilere uymadığı durumlarda, kuşkusuz olduğu gibi kullanı-
lacaktır. Örneğin, birleşik generk örgütleri arasındaki bir Eski Savaşçılar 
Örgütü (Veterans' Administration), bir Demiryolu Emekli Kurulu (Raıl-
road Retirement Board) vardır. Kimi kentlerde kolluk örgütünün gizli bö-
lümüne "bureau" denirken, kiminde söz konusu işleri yapan birim çekisel 
soruşturma "division"ı adını taşır. "Office  of  European Affairs"  Dışişleri 
Bakanlığı'nın, "Forest Service" Tarım Bakanlığı'nın bir bureau'sudur. 

Örgütler içindeki en küçük birimler, birim başkam (unit chief)  adını 
vereceğimiz tek bir üste bağlı, ya birbirinin eşi ya benzeri işler yapan, ya 
da tümü ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için çalışan az sayıda görev-
liden oluşur. Ortak bir üste (kesim başkanına) bağlı olarak bir araya 
getirilen birimler bir kesim oluşturur. Kesimler de birleştirilerek altbö-
lümleri oluştururlar. Bunun gibi kümelendirmeler yapılarak, yukarıya 
doğru bölüm, kol ya da bakanlık, örgüt ya da ana bölümler oluşturulur. 
Bakanlık, örgüt, ya da ana bölümlerin bütünü de, söz konusu birleşik ge-
nerk, üye generk, county ya da kent yönetiminde yürütme örgenini oluş-
turur. 

Birim başkanlan böyle bir örgütlenme düzeninde önemli bir görev 
yaparlar. Birbirlerinden büyük aralıklarla ayrılmış örgüt birimleri ara-
sındaki, "üst" düzeylerdeki yöneticilerle "alt" düzeylerde bulunan yöne-
ticiler arasındaki bildirişmenin önemli bir bölümü dolaylı olarak, bir baş-
ka deyişle zincirin aradaki dolamlarını oluşturan çeşitli birimlerin başın-
daki kişilerin aracılığıyla sağlanır. Bildirişmenin büyük bir bölümü, (1) 
bir örgüt biriminin başı ile bu birimin başlıca bölümlerinin başları (örne-
ğin kol başkanı ile onun bölüm başkanları, ya da altbölüm başkanı ile 
onun kesim başkanları) arasında, (2) belirli bir örgüt biriminin alt bölüm-
lerinin başında bulunan kimseler arasında (örneğin, bu altbölümdeki ke-
sim başkanları ya da bir bölümdeki altbölüm başkanlan arasında) geçer.2 

Bir yönetici ile ona doğrudan doğruya bağlı birimlerin başında bulu-
nanlar arasındaki bu yakın ilişki dolayısıyla, söz konusu kişilerin oluş-
turduğu kümeyi anlatacak belirli bir bilimsözünün kullanılması kolaylık 
sağlar. Biz bu kümeye "yürütme birimi örgütü" (executive unit organi-
zation) diyeceğiz. Bu duruma göre, kent yöneticisi (city manager) kent 
örgütünün ana bölümlerinin başlarıyla, Gökolaybilim* Kolu başkanı bu 
örgütü oluşturan ana birimlerin başındakilerle bir "yürütme birimi örgü-
tü" oluşturur. 

Kimi durumlarda, bir örgüt biriminin "dış" ilişkilerinden, onun kar-
şıtı olarak da "iç" yönetiminden söz edilir. Tümüyle göreli olan bu söz-

2 Okuyucular, bir örgüt içindeki tüm bildirişmenin, dahası onun çoğunun, yu-
karıda sözü edilen yollardan geçtiğini sanmamalıdır. Böyle bir kanı yanlıştır; öbür 
önemli bildirişme yollan bildirişme konusunun ele alınacağı bölümlerde tartışma 
konusu yapılacaktır. 

* Gökolaybilim sözcüğünü 1975 yılında meteoroloji karşılığı olarak türetip ilk 
kez bu yapıtın o yıl yapılan baskısında kullandık. (Çeviren) 

75 



cükler onları kullananın örgüt içindeki verine, görüş açısına bağlıdır. Ör-
neğin, Gökolaybilim Kolu başkanının açısından bakılırsa, kol içindeki tüm 
ilişkiler "iç" ilişkilerdir; buna karşılık Tecim Bakanlığı içindeki öteki kol-
larla (örneğin Havacılık Örgütü'yle) olan ilişkiler "dış" ilişkilerdir. Öte 
yandan, Tecim Bakanı'nın görüş açısından Gökolaybilim Kolu ile Havacı-
lık Örgütü arasındaki ilişkiler "iç" ilişkilerdir. 

TOPLUMSAL KÜMELERİN OLUŞUMU 

Bir örgüte giren bir kimse, kimi kişilerle başkalarına oranla çok da-
ha yakın ilişkiler kurarak çalışır. Bu kimseden öbür görevlilerle olan iliş-
kilerini yakınlık bakımından bir çizenekle göstermesi istense, oldukça kü-
çük, belirli bir kümeyle sürekli görüşüp konuştuğunu, daha genişçe bir kü-
meyle ara sıra —belki günde ya da yedilde bir kez görüştüğünü—, çok 
sayıda kimselerle görüşmeyip yalnız çeşitli yollardan adlarını duyduğunu 
belirtir. 

Birlikte çalışan kişiler, aralarında gerçek bir toplumsal küme oluştu-
rurlar. Bu kümenin üyeleri birbirlerini ilk adlarıyla çağırır, yakından ta-
nırlar. Birbirleriyle yalnız görevliler olarak değil, kişiliklerinin bütünüyle, 
bir başka deyişle umutları, korkuları, istekleri, yakınlıkları, soğuklukları, 
aileye ilişkin, toplumsal ya da benzeri sorunlarıyla birlikte karşılaşırlar. 
Bu küçük, yüz yüze ilişkili kümelerin üyeleri arasında, çoğu kez örgütün 
alanını aşıp toplum yaşamına uzanan sürekli arkadaşlıklar kurulur. 

Çalışma Kümesine Bağlılık 

Birlikte çalışan bu kümelerin üyeleri arasında genellikle bir "biz" 
duygusu gelişir. Küme dışındaki kişilerden "onlar" diye söz edilir. Üye-
ler, kümeyi öylesine benimserler ki kümece benimsenen değerleri kendi 
değerleri sayarlar. Küme, kişi benliğinin bir uzantısına dönüşür. 

Küme içinde üyelerin nasıl davranmaları gerektiğini belirten duygu-
lar gelişir. Genellikle kümeler içindeki gereksiz yetke gösterileri, bir çeşit 
"kendine gel" tepkisiyle karşılanır.3 Kendi içinde bir küme olan bir biri-
min başında bulunan kişi, kümenin ölçünlerine uygun davranmazsa küme 
üyesi olarak benimsenmeyebilir. Örneğin, bir işlemdizisi çözümleyicileri 
kümesinin başına geçen yeni bir başkan, kuruluş çizenekleri konusundaki 
kuşkularını belirtirken, küme üyelerinin bu çizeneklere büyük önem ver-
mekte olmaları, ayrıca kendisinin bu konuda beslediği kuşkuları yaptıkla-
rı işin değerine yöneltilmiş bir saldırı olarak yorumlamaları dolayısıyla 
uyanık olması gerektiğini çok geçmeden anlamıştır. 

Toplumsal kümeler içinde yaygın olan önemli iki davranış kuralından 
biri üyelerin kümeye "uymasını," ikincisi sakıngan olmalarını, küme de-
ğerlerine ters düşebilecek eylemlerden kaçınmalarını gerektirir. (Küme 
değerlerinin niteliği bundan sonraki bölümlerde incelenecektir.) 

3 Bu duygu belki de belli bir toplumun töreleriyle ilgilidir. Yirminci yüzyıl 
Amerikası dışındaki yerlerde ya da dönemlerde küme başkanının başına buyruk 
yetkesine karşı duyulan soğukluk çok daha az olabilir. 
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Bir örgüte giren bir kimse, içinde bulunduğu çalışma kümesini benim-
semez, küme düzencesine uymazsa, bir karşıtlık ya da en azından aldır-
mazlık ortamı içinde bir yabancı olarak kalacaktır. İş ilişkileri iyi olma-
yacak, belki eleştirilecek, kendini bir çekingenlik içinde bulacaktır. Böy-
le tatsız bir duruma uzun süre katlanabileceklerin sayısı çok azdır; birey-
ler bu gibi durumlarda ya kümeye uyar ya da kendilerine başka bir iş 
ararlar. Küme, kendisine uymayan bir kimseyi uzaklaştırmak için önlem-
ler alabilir. Örneğin, işi konusunda üste yakınmada bulunabilir; dahası, 
işini bile bile bozup suçu ona yükleyebilir. Bir çalışma kümesinin davra-
nış kurallarına uymayan bir kimse de buna benzer bir tepkiyle karşılaşa-
bilir. Böyle bir kimsenin çalışma arkadaşlarının duygularını, güvenini ye-
niden kazanabilmesi için daha sonraki davranışlarının kümece güvenilir 
sayılması gerekir. 

Bağlılıklar Dizisi 
Nerdeyse tüm görevliler, yalnız en yakın çalışma kümelerini değil, bu 

çalışma kümelerinin içinde yer aldıkları daha geniş örgüt birimlerini de 
az çok benimserler. Örneğin Geçimsel İşbirliği Örgütü (ECA) • içinde, oy-
lumu gerçek bir çalışma kümesi olabilecek ölçüde dar olan İşletme Ölç-
menliği biriminin üyeleri, Örgüt-Yöntem Bölümü'nü, ECA'in başkent 
örgütünü, bütün ECA örgütünü, sonra da birleşik generkin tümünü ayrı 
ayrı benimseyecek, kendilerini bunların birer öğesi sayacaklardır. Bu da-
ha geniş örgüt birimleri dıştan eleştirilere, saldırılara uğradıklarında adı 
geçen birimlerde çalışanlar genellikle onları savunacaklardır. Birçok kim-
seler, ilgili oldukları örgüt "yabancı'larca eleştirildiğinde, eleştirinin bir 
bakıma kendilerine yönelmiş bulunduğunu bilinç altında sezerler. Bir ken-
tin yangın söndürücüleri kümesinin üyeleri kendi aralarında birçok konu-
larda yakınabilir, ancak yangın söndürme bölümü dışından bir kimse bu-
na benzer yakınmalarda bulunduğunda çoğu bölümlerini savunmaya ko-
yulurlar. 

Görevliler, birçok durumlarda üyesi oldukları en yakın çalışma kü-
meleri ile onlardan oluşan daha geniş örgüt birimlerinin kendilerinden 
birbirine karşıt bağlılık isteklerinde bulunduğunu görürler. Birçok kim-
selerin en yakın çalışma kümelerine karşı besledikleri bağlılık, daha ge-
niş birimlere karşı besledikleri bağlılıktan daha güçlüdür; dolayısıyla da 
çalışma kümeleri için iyi olan bir nesnenin örgütün tümü için iyi olma-
yabileceği düşüncesini kendi kendilerine bile kolay kolay onamak istemez-
ler.4 Örneğin, Deniz Gücü'nün öbür güçlerle birleştirilip kaynaştırılması 
düşüncesi nerdeyse sürekli olarak Deniz Gücü yöneticileri ile subayları-
nın ortak direnişleriyle karşılaşmıştır. Bu konudaki anlaşmazlık ne öl-
çüde geçerli nedenlere dayanırsa dayansın, birleşme düşüncesine karşı ko-
yanların Deniz Gücü'ne karşı olan bağlılığının bir bütün olarak birleşik 

4 Belirli yönetkil baskı kümelerinin küme çıkarlarının ulusal çıkarlarla ek-
siksiz bir uygunluk içinde bulunduğuna gerek kendilerim, gerek başkalarını inan-
dırmak için gösterdikleri büyük, çoğu kez de içten çabalarla bunları anlatım bi-
çimleri bu bakımdan ilginçtir: "İş çevrelerine yardım eden bir nesne size de yar-
dım etmiş olur;" "Tarım tutumsal yaşamın belkemiğidir;" "Güçlü işçi birlikleri 
güçlü bir Amerika demektir" gibi. 
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generke karşı olan bağlılıklarından daha güçlü olduğu açıktır. Bununla 
birlikte, değişikliğe karşı direnenlerin ileri sürdükleri başlıca kanıt, "güç-
lü bir ulusal savunmanın güçlü bir bağımsız deniz gücünü gerektirdiği" 
düşüncesi olmuştur. 

Çoğu kez, örgütün en yakın çalışma kümesi dışında kalan bölümü, 
küme üyelerince, kümeyi eleştiren kimseler ya da bir tedirginlik nede-
ni olarak görülür. Kümenin içinde yer aldığı daha büyük birim, ancak 
dış saldırılara uğradığında güçlü bir biçimde benimsenip bağlılık duygu-
larının yöneldiği bir odak niteliği kazanır. Örneğin, Orman Örgütü'nün 
bir bölge kuruluşu bölgeye verilen ödeneğin artırılması konusunda baş-
kenttekilerle çekişebilir, ancak tüm olarak Orman Örgütü'nün ödenekle-
rinin azaltılması söz konusu olduğunda bölge kuruluşu bu anlaşmazlıkları 
çabucak unutarak örgütü savunmaya koyulur. Görülüyor ki kişinin bağ-
lılıkları bir sıradüzen ya da çatma biçimindedir; çatmanın tabanında yer 
alan daha küçük, daha içten kümelere karşı duyulan bağlılık, anlaşmazlık 
çıktığında daha geniş kümelere karşı duyulan bağlılığa göre genellikle 
daha güçlü olur. 

Birçok kimselerin çoğu kez böyle davranmasına karşılık, büyük kü-
melere küçüklerine oranla daha güçlü bir bağlılık duyan kişiler de var-
dır. Önce, "düzeltimci" adı verilebilecek, uğrunda arkadaşlıklarını, aile-
lerini büe gözden çıkarabilecek, birtakım büyük sorun ya da izlencelere 
gönül vermiş kişiler vardır. İkinci olarak, Üçüncü Bölüm'de görece "top-
lumsal uyarlığı az" olarak nitelendirilen —çalışma kümesinde yaygın olan 
tutumlara karşı duyarlı olmayan— kimseler arasında kişisel ilerlemeleri 
ile amaçlarının, yakın çalışma kümesinden çok, daha geniş birime bağlı-
lık göstermekle daha iyi gerçekleştirilebileceğine inananlar vardır.5 

Küçük kümelerden çok büyük örgüt birimlerine karşı bağlılık du-
yan bir başka görevliler ulamı da yönetim görevlerinde bulunan kimse-
lerdir. Yönetici, üyesi olduğu "yürütme birimi örgütü"ne karşı, Kendi 
astlarından oluşan çalışma kümesine karşı olduğundan daha güçlü bir 
bağlılık besleyebilir. Kimi kez de bağlılığı bu iki küme arasında az çok 
eşit olarak dağılmış olabilir. Demek ki bir üst, genel olarak, bir yandan 
kendi astlarının oluşturduğu çalışma kümesinin, öte yandan o birimde 
bulunan kendi düzeyindeki uğraşdaşlarından oluşan kümenin üyesi olur. 
Bu bölümün son kesiminde göreceğimiz gibi, aralarında yüz yüze ilişkiler 
bulunan toplumsal kümelere böylece ikili bir üyelik, üst düzey yönetici-
lerinin davranışında önemli etkiler yapar. 

Benimseme ile Gönülgücü 
Benimseme olayı ile onun örgüt içi davranışlara olan etkisini kavra-

yabilmek için birtakım açıklamalarda daha bulunmakta yarar vardır. Bu-
5 Üçüncü Bölüm'de anılan, çalışma kümesinin koyduğu kısıtlamalara uymayıp 

yüksek üretimde bulunan işçiler bu alana girer. Yönetimin yüksek verim amaçla-
rım onamaları, bu amaçlarla kendi yüksek kazanç isteklerinin birbiriyle mutlu bir 
biçimde uyuşmasından, bir bütün olarak örgüte karşı beslenen duygusal bağlılığın 
ise ikinci sırada kalmasından ileri gelmektedir. Dalton bu gerçeği oldukça açık 
bir biçimde ortaya koymuştur. Bakınız: Adı geçen "The Industrail 'Rate-Buster'." 
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raya dek, kümelere karşı beslenen bağlılıkla amaçlara karşı beslenen bağ-
lılık arasında bir ayırım yapmadık. Kümelere bağlılık, geniş ölçüde, Üçün-
cü Bölüm'de sözü edilen toplumsal uyarlık niteliğine dayanır. Çalışma 
arkadaşlarının kendisini sevmesini, üzerinde iyi düşünceler beslemelerini 
isteyen bir kimse, kümenin kendisine onatmak istediği davranış ölçün-
lerini benimser, küme ile onun değerlerinin korunup sürdürülmesi için 
çalışır. Küme amaçları değişip küme de bu değişikliği benimsediğinde o 
da iyi bir er gibi yeni amaçlara kendini uydurur; kümenin benimsediği 
amaçlara bağlı kalır. Amaçlara —örneğin, kendi kümesince benimsenen 
belirli örgüt amaçlarına— karşı beslediği bağlılık, çoğu kez ikincil bir 
nitelik taşır; küme bağlılığı değiştikçe o da değişir. 

Örneğin bir yazıncakçı, çoğunlukla, çalıştığı kesime karşı güçlü bir 
bağlılık duyar, —sık sık artık çalışma yapar, küme için sakıncalı olabile-
cek bilgileri açığa vurmaz— ancak bu birimin çalışma izlencesi ile yönel-
tisinde önemli değişiklikler yapıldığında, bu değişiklikler kesimce onanır, 
kümenin toplumsal yapısını gerçekten tedirgin etmezse onları benimse-
yebilir de. 

Çalışanların amaçlara bağlılığı çalışma kümelerine olan bağlılıklaıın-
dan daha güçlü olunca, yöneticiler, amaçlardaki değişiklikleri onlara be-
nimsetmekte büyük güçlükler çekebilir. Bu sorunla, üyeleri çalışmalara 
ayda ancak birkaç döngel katılan, dolayısıyla aralarında güçlü kişisel bağ-
lar bulunmayan, söz konusu örgüt onların baştan aşağı uygun bulmadığı 
bir izlenceyi uygulamaya başladığında da görevi bırakmaktan çekinme-
yen gönüllü yönetkil kuruluşlarda sık sık karşılaşılır. 

Bununla birlikte, üyelerine akça karşılığında iş gördüren örgütlerde, 
örgütün benimsediği yöneltiye karşı gösterilen direniş, çoğu kez kişilerin 
değil, çalışma kümelerinin, içinde yer aldıkları daha geniş birimin kendi 
amaçlarına aykırı düşen yöneltilerine karşı direnişleri biçiminde ortaya 
çıkar. Örneğin, ikinci Büyük Savaş sırasında, bir aralık Savaş Tanıtma 
Örgütü'nün Yayın Bölümü'ndeki uğraşman görevlilerden geniş bir küme, 
bu bölümde geliştirilen yayınla ilgili kimi yönelti vargılarının ters yönde 
değiştirilmesine katlanmaktansa çekilmeyi uygun bulmuştu. Söz konusu 
yöneltilerin doğruluğuna, onların Kol'un yurttaşların gönülgücünü yüksek 
tutma amacına gerçekten katkıda bulunduğuna içten inanan bu kimsele-
rin amaçlara olan bağlılığı, kümeye karsı duydukları kişisel bağlılığın et-
kisiyle daha da güçlenmişti. Öyleyse, kişinin amaçlara karşı olan bağlı-
lığının, geniş ölçüde bu amaçları benimsemiş olan kümelere karşı besledi-
ği bağlılıktan ileri geldiği sonucuna varabiliriz. 

Yukarıdaki açıklamalar, benimseme ile gönülgücü arasında yakın bir 
ilişki bulunduğunu da göstermektedir. Üçüncü Bölüm'de yüksek gönül-
gücünü, kişide örgüt çalışmalarına etkin bir biçimde katılma isteği uyan-
dıran, onun bütün gücünü örgütün yöneldiği amaçların gerçekleşmesi için 
kullanmasını sağlavan tin durumu olarak tanımlamıştık. Gönülgücünün 
yüksek olabilmesi için görevlinin ya örgüt amaçlarını benimsemesi ya da 
s maçları örgüt amaçlarına uygun düşen bir kümeyi benimsemesi gerekir. 
Tersine, (örgüt açısından) gönülgücü düşüklüğünün önemli nedenlerinden 
biri. küme bağlılığının eksikliği ya da kümeyle bir bütün olarak örgüt 
arasında bir çatışmanın bulunmasıdır. 
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Yüksek bir gönülgücünün sağlanması için "kümeyi benimseme"den 
daha başka koşullar da kuşkusuz gereklidir. Kümeye bağlılık küme üye-
lerinin güven duygusunu güçlendirmekle birlikte, kümenin karşılaştığı 
engeller öylesine aşılmaz görünebilir ki küme güvenini yitirir, bunalır, 
etkililikten yoksun davranışlarda bulunur. Fransız ordusu, bozgunla bi-
ten 1940 savaşında, süerlerin çoğunun Fransa'ya ya da kendi birliklerine 
olan bağlılıklarını yitirmesinden çok önce kötümserliğin gönülgücünü yok 
edici etkilerine uğramıştı. Uzun bir süre içinde, kümeye karşı duyulan 
benimseme duygusu gibi gönülgücü de güçlü bunalımlar karşısında orta-
dan yok olabilir. 

Görülüyor ki benimseme ile gönülgücü arasındaki ilişki çok yönlüdür. 
Bir yandan, bir kümeyi benimseme, genellikle yüksek gönülgücünün ana 
koşullarından biridir. Öte yandan kümenin amaçlarına varmak isterken 
uğradığı bunalımlardan doğan gönülgücü düşüklüğü, genellikle, kümeyi 
benimseme duygusunu tümüyle ortadan kaldırabilir ya da geniş ölçüde 
güçsüzleştirebilir. Ayrıca, bir kümeyi sağlamca benimseme, kümenin bu-
nalımlara karşı direncini artırır, onun, benimsemenin güçsüz olması du-
rumuna göre, daha büyük engellere, daha büyük düş kırıklıklarına karşı 
durmasına olanak sağlar. 

Bu karşılıklı ilişkilere bir örnek verebiliriz. California  yasama örgeni, 
1941 yılında yeğin bir yönetkil savaştan sonra İşçilere Yardım Örgütü'nü 
(SRA) kaldırarak görevlerini county'lere geri verdi. Bu örgütün son ye-
dilleri boyunca birçok bölge kuruluşlarında şunlar görüldü: (1) savaş sı-
rasında, kümeye karşı bağlılığın çok güçlü olduğu bir bölgede işçiler, bağ-
lılığın güçsüz olduğu bir komşu bölgeye göre daha az bezginlik göster-
diler (güçlü benimseme duygusu bunalıma karşı direnci artırdı); (2) bağ-
lılığın güçlü olduğu bölgede görevliler daha çok çalıştılar (bağlılık yüksek 
bir gönülgücüne yol açtı); (3) iki bölgede de sonunda bezginlik, aldırmaz-
lık üstün geldi; kümeye karşı olan ilgide, bağlılıkta bir azalma görüldü 
(sürekli bezginlik bunalıma, gönülgücünün düşmesine, kümeye bağlılığın 
yok olmasına yol açtı) .6 

Toplumsal Kümeler ile Örgüt Birimleri 
Buradaki açıklamalarımızda "yüz yüze küme" ya da "çalışma küme-

si" adını verdiğimiz nesnenin örgüt birimiyle hep özdeş olduğu sanılma-
malıdır. Kimi örgüt birimlerinde —örneğin bir odada çalışan küçük bir 
yazmcakçı kümesinde—• durum böyle olabilir. Bununla birlikte, altbölüm, 
kesim ya da benzeri biçimsel birimler, hep —dahası, genellikle— kümeleri 
benimseme olayının çevresi olmazlar. Çoğu kez bir birimin yazı işlerini 
yapan görevlilerin —diyelim bir kesim ya da altbölümde çalışan dizeçle-
me görevlileri ile yazmcakçıların— bir çalışma kümesi olmalarına karşı-
lık uğraşsal görevliler —örneğin, belli bir kesim ya da altbölümde izlence 
tasarlama ya da geçimbilimsel çözümleme işlerinde çalışanlar— ayrı bir 

6 Bu örnek, yazarlardan birinin kişisel gözlemlerine dayanmaktadır. Tinbilim-
sel araştırmalar, benimseme ile gönülgücü arasındaki ilişkiler konusunda ileri sü-
rülen bu düşünceleri doğrulayacak pek çok kamt ortaya koymuştur. Bu kanıtlar 
aşağıdaki yapıtta gözden geçirilmiştir. Maier, Psychology in Industry, özellikle y. 
75-107. 
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ya da daha çok çalışma kümeleri oluşturabilirler. Bir çalışma kümesi be-
lirli bir altbölümdeki tüm tasarcılardan ya da uygulayınısal görevlilerden 
oluşabilir; ya da altbölüm başkanı, ona bağlı kesim başkanları ile altbö-
lüm içinde belirli birtakım konularda özellikle yetenekli başka birkaç ki-
şi kendi aralarında böyle bir küme oluşturabilirler. 

Yine başka birtakım durumlarda, bir kesim içindeki az sayıda birkaç 
kişi, görevlerinin niteliği gereği, bir başka kesimdeki bir çalışma küme-
sinin üyeleriyle sürekli olarak birlikte çalışabilir, o kümede yer alabilir-
ler. Örneğin, bir yönetim elbetiğinde yayımlanmak üzere yönergeler yaz-
makla uğraşan bir görevli, biçimsel olarak bir Yönetim Bölümü'ndeki iş-
lemdizileri altbölümüne bağlı bulunabilir. Örgütün belirli bir izlence bö-
lümü için yönergeler yazma işiyle uzun bir süre uğraşırsa, bu bölümdeki 
görevlilerle olan günlük ilişkileri onun söz konusu bölümdeki çalışma kü-
melerinden birini benimsemesine, kendisinin de o kümece benimsenme-
sine yol açabilir. Öte yandan, kendisini çeşitli izlence bölümleriyle yüz yü-
ze getiren birtakım görevleri varsa, belki en çok benimsediği küme işlem-
dizileri altbölümündeki bir küme olacaktır. Bu durumda, çeşitli yönerge 
yazarları belki arasıra birbirlerine yardım edecek, izlence bölümleriyle 
olan ilişkilerinde karşılaştıkları ortak sorunlar üzerinde aralarında konu-
şacaklar, izlence bölümleri için işlemdizileri geliştirirken İşlemdizileri Alt-
bölümü'nün yetkisini artırmak amacını güden düzenlere, oyunlara giri-
şebileceklerdir. 

Benimsemeyi Etkileyen Başka Etmenler 

Çalışma kümesinin kimi kez örgüt biriminin özdeşi, kimi kez ondan 
ayrı oluşunun nedenlerini daha iyi açıklayabilmek, bireylerin kümeleri 
daha başka hangi nedenlerle benimsediklerini anlayabilmek için, bunun 
tinsel etmenlerinden bir' bölümünü kısaca gözden geçirmemiz gerekir. 
Toplumsal kümelerin ortaya çıkışının önemli nedenlerinin genellikle ki-
şilerin sürekli yüz yüze ilişkiler içinde birlikte çalışmaları, ortak sorun-
ların çözümü ya da ortak amaçların gerçekleştirilmesi için çaba göster-
meleri olduğunu gördük. Bu ikisi kümelerin benimsenmesi olayında belki 
en önemli iki öğe olmakla birlikte, toplumsal kümelerin kurulması eğili-
mini güçlendiren başka etmenler de vardır. Bunların en önemlilerinin 
aşağıdakiler olduğu söylenebilir: (1) Örgüt dışında kimi nesnelerin ortak-
laşa benimsenmesi, (2) düşünce birliği, (3) simgeler, imler (4) önderlik. 
Bunların ilk üçü burada kısaca incelenecek, bu bölümün daha sonraki 
kesimi dördüncünün —önderlik konusunun— daha ayrıntılı olarak ince-
lenmesine ayrılacaktır. 

Örgüt Dışı Ortak Benimsemeler. Kişiler genellikle kendi çalışma kü-
meleri dışında —aile kümeleri, kiliseler, okullar, yönetkil yöndeşlikler, 
özgür uğraşlar, işleyim ile tecim dernekleri ya da işçi birlikleri gibi— bir-
çok kümelerin üyesidirler. Bir kimse bu kümelerden birine karşı güçlü 
ya da güçsüz bir bağlılık duyar, dış eleştirilere ya da "çekinceler"e karşı 
kümeyi savunur. 

Bu duruma göre, bir çalışma kümesinin üyelerinden çoğu savunman, 
sağaltman, geçimbilimci, Elerkçi, Metodist, işçi örgütçüsü ya da iş adamı 
ise, kümenin kendi içinde dayanışmanın gelişmesi için güçlü bir daya-
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nak sağlayacak olan ortak bir benimseme konusu bulunuyor demektir. 
Tersine, üyeleri örgütün çeşitli birimlerinde bulunan kümelerden birço-
ğu, —örneğin, büyük bir kurumun çeşitli bölümlerinde çalışan, öğle ye-
meklerini sık sık birlikte yiyen bir geçimıbilimciler kümesi— bu örgüt dı-
şı ortak benimsemeler üzerinde kurulmuştur. 

Düşünce Birliği. Bir çalışma kümesi üyelerinin tümü belirli birtakım 
toplumsal değerlerle ansal alışkanlıkları paylaşıyorsa, toplumsal birlik 
duygusuyla kümeyi benimseme duygusunun gelişmesi daha kolay olacak-
tır. Örneğin, bir çalışma kümesinin tüm üyeleri erkinci* (ya da tersine 
tutucu) bir toplum görüşünü benimsemişlerse, güçlü bir küme dayanış-
ması kolaylıkla ortaya çıkacaktır. Kuşkusuz, örgüt dışında ortak benim-
seme konuları bulunan kimseler, —en azından kimi konularda— benzer 
biçimde düşünmek eğiliminde olduklarından bu etmen daha öncekiyle ya-
kından ilgilidir. 

Simgeler, İmler. Soyut varlıkların ya da düşüncelerin benimsenme-
sinde, gözle görülebilen ya da kulakla işitilebilen somut simgeler geniş 
ölçüde yardımcı olur. Örneğin, bayrak bir kimseye belirli bir ulusun (ya 
da belirli bir alayın) üyesi olduğunu sürekli olarak anımsatır, —doğru 
ya da yanlış—• etkisini sürekli olarak duyurur. Örgütlerde benimseme duy-
gusunun bağlandığı önemli simgeler genellikle adlar ya da sanlardır. Ör-
neğin, Washington Ulusal Geziliğindeki bir orman yöneticisinin yaşamı 
üzerinde yapılan bir inceleme, onun güçlü bir biçimde benimsediği örgüte 
ilişkin iki simgenin "Orman Bakanlığı" ile "Washington Ulusal Geziliği" 
olduğunu göstermiştir.7 Çalıştıkları örgütün ortak bir ad taşıması, ilişki-
leri yüz yüze bile olmayan kimselerde ortak bir benimseme duygusunun 
doğmasına yardım eder. 

ÖNDERİN ETKİSİ 

Çalışma yaşamı, örgüt dışı bağlantılar, düşünce birliği, simgelerle im-
ler, benimseme duygusunun kaynak ya da gelişme nedenleri arasındadır. 
Çoğu kez önder durumunda bulunan kişiler, bu benimseme eğilimlerinin 
güçlü, iç bağları sağlam çalışma kümeleri içinde biçimlenmesinde önemli 
bir etki yaparlar. Bir önder, —doğuştan güçlü nitelikleri bulunsa bile— 
varlığına dayanak olacak ortak çalışmalar, inançlar, ilgiler ya da simgeler 
yoksa bir toplumsal kümenin doğmasını sağlayamaz; ancak aracı görevi 
yaparak sonucu kimi kez aşağı yukarı eşit ağırlık taşıyan iki küme yapı-
sından birinden yana etkileyebilir. Güçlü bir önder, kimi kez üyelerinin 
karşıt uğraşsal bağlılıkları yüzünden dağılabilecek olan birimini iç bağları 
güçlü bir çalışma kümesine dönüştürebilir. 

* Erkinci sözcüğü liberal karşılığı olarak kullanılmıştır. Bugün yönetkil bir 
görüş olarak "erkincilik" (liberalizm), bireyin en geniş ölçüde gelişmesine olanak 
sağlanması, kişisel gelişmeyi kısıtlayan yasa, kurum ya da inançların ortadan kal-
dırılması amacını güder. Erkincilik, kişioğlunun eski düzeni güce başvurmadan, 
yeni, daha ilerici bir düzenle değiştirebileceğine inanır. Dolayısıyla, "erkinci" (li-
beral) denen kişiler tutuculukla köktenci akımlar arasında yer alırlar. (Çeviren) 

7 Bu bilgi, Kamu Yönetimi Kurunu üyelerinden Herbert Kaufman'm  Orman 
Örgütü üzerinde yaptığı yayımlanmamış bir incelemeden alınmıştır. 
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Önderler, yalnız yeni kümelerin oluşumu açısından değil, başka ba-
kımlardan da önemlidir. Kurulu kümeleri bir arada tutmak dai onların 
görevidir. Birçok örgütlerde önderler, bir yandan astlarından oluşan, öte 
yandan üstleriyle kendilerinin bulundukları düzeydeki uğraşdaşlarınm 
oluşturduğu kümelerin üyeleri olmaları dolayısıyla, çeşitli çalışma küme-
leri ile tüm örgütün amaçları, çalışmaları arasında bağ kurma görevini 
de yaparlar. Örgütü küçük, bağımsız, birbirinden ayrı birtakım kümeler 
derlemesi olmaktan kurtaran bağlayıcı dokunun bir öğesidirler. < 

Önderliğin Anlamı 

Önder, bireyleri bir amaç arkasında birleştiren kişi olarak tanımlana-
bilir. Önderlik hep bir ölçü sorunudur; etkisinin gücü ise, önderin etkile-
mek istediği kimselerin nitelikleri karşısında kendisinde bulunan kişisel 
niteliklerle kümeyi çevreleyen duruma bağlıdır. 

Bir kimsenin önder olarak benimsenebilmesi, önce üstün nitelikleri 
bulunduğunun izleyicilerince onanmasına, bu niteliklerin onlara güven ve-
rerek onun etkisini benimsemelerini sağlamasına bağlıdır. Anlakça, eği-
timce, deneyce üstünlük, önderlik için önemli niteliklerden bir bölümü-
dür. Üçüncü Bölümde anılan buyrukçuluk niteliği —kişilerarası ilişkiler-
de girişimi ele alma, ilgilere yön verme, çözüm yolları gösterme eğilimi— 
de genellikle önemlidir. Uygun bir uğraşın üyesi olma çoğu kez gereklidir; 
örneğin, ölçmenler başka bir ölçmenin önderliğini daha kolay benimseme 
eğilimindedirler. Önderin, izleyicilerin inançları ile tutumlarını paylaş-
ması, "onların dilini konuşma" yeteneğinin bulunması da eşit ölçüde önem-
lidir. 

Önderliğin biçimsel bir göreve geçerek elde edilebilmesi, örgütün bi-
çimsel saygınlık düzeninin kümece onanmasına bağlıdır. Örneğin, bir kim-
seyi bölüm başkanı yapmanın kendisine bölüm üyeleri üzerinde etki sağ-
lamak için yeterli olması durumu gibi. Biçimsel görev, birlikte getirdiği 
yaptırımlar dolayısıyla da ek bir etki sağlar. Bölüm başkanı yükselmeleri 
önleyebilir; astlarının işini tatlı ya da tatsız kılabilir, kolaylaştırıp güç-
leştirebilir. Bu durum karşısında, biçimsel önderliği —biçimsel görevden, 
aşamadan doğan etkiyi— "doğal" önderlikten —bir başka deyişle üstün ki-
şisel niteliklerin benimsettirilmesinden doğan etkiden— ayırabiliriz. Kuş-
kusuz bu iki tür etki birçok durumlarda az çok birbirine karışmış durum-
dadır. 

Önemli olan, önderde üstün niteliklerin bulunması değil, izleyicileri-
nin onda bu niteliklerin bulunduğuna inanmalarıdır. Önderlik nerdeyse 
hep bir ayla ile çevrilidir. İzleyiciler çoğu kez önderlerinin tüm kişisel ni-
teliklerini eksiksiz değerlendirecek durumda değildirler. Kümenin bağlı-
lığını yüksek bir düzeyde tutabiliyorsa, izleyicileri onun anlaklı ya da 
bilgili olduğuna kolaylıkla inanacaklardır. Kendini benimsetmiş bir önde-
rin etkisi, izleyicilerde oldukça yaygın olan bu ülküselleştirme eğilimi do-
layısıyla geniş ölçüde güçlenmiş olur. ABG Orman Örgütü'ndeki Gifford 
Pinchot ile eski Milwaukee Kent Yönetimi Başkanı Daniel Hoan gibi ki-
şiler, yönettikleri örgütün simgesi durumuna gelmişler, örgütlerinin ba-
şarıları —belki de çok abartılmış bir biçimde— onların kişisel nitelikleri-
ne bağlanmıştır. 
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Önderin etkisi oldum olası duruma bağlıdır. Büyük bunalımların bü-
yük Başkan'lar yaratması bu yüzdendir. Bununla birlikte büyük bunalım 
dönemlerindeki Başkan'larm tümünün büyük olmadıkları da bir gerçektir. 
Önder, yönettiği kimselerin köklü tutumlarını, değerlerini, inançlarını de-
ğiştirme gücünü pek seyrek taşır. Görevi, ancak, yukarıda da belirtildiği 
gibi, bu tutumlarla inançları, üzerinde anlaşılmış eylem izlenceleri içinde 
birleştirmektir. Önder, uzlaştırma, inandırma yoluyla öneriler ya da yö-
neltiler üzerinde anlaşma sağlayan bir düşünceler, değerler aracısıdır. Ön-
der küme değerlerinin çoğunu paylaşmıyorsa başarılı olması güçtür; çün-
kü böyle bir durumda omuzlarındaki uzlaştırma yükü pek ağır olacaktır. 
Tarım Geçimbilimi Kolu'nun "eder eşitliği" ilkesine inanmayan —ya da 
bunu açığa vuran— bir bakan, Tarım Bakanlığı içinde uzun süre etkili 
olamaz. İşsizlerin tümünün işe yaramaz kişiler olduklarına inanan bir 
kimse, bir toplum çalışmanları kümesi üzerinde ancak olumsuz etki ya-
pabilir. 

Önder, yönettiği kimselerin tutumlarına karşı ileri ölçüde duyarlı de-
ğilse önderlikte yine güçlüklerle karşılaşır. Böyle bir duyarlıktan yoksun 
olan önder, etkisini sürdürebilmek, kümenin bütünlüğünü koruyabilmek 
için gerekli uzlaşmaya hangi durumlarda gereksinme bulunduğunu kestire-
meyecektir. Kümenin üzerinde açıkça anlaşmazlığa düştüğü yıkıcı, bölü-
cü tartışmaları önleyemeyecektir. Bu duyarlık, Franklin D. Roosevelt'te 
çok yüksek bir düzeyde bulunduğunda yandaşları gibi karşıtlarından ço-
ğunun da birleştikleri bir niteliktir. 

Özet olarak, önderlik tek yönlüden çok iki yönlü bir süreçtir. "Büyük 
adam"m çağın akışını değiştirmeyi ne ölçüde başaracağı bir tartışma ko-
nusudur. Bununla birlikte, kesin olan bir nesne varsa o da önderin başın-
da bulunduğu kimseleri geniş ölçüde onların gitmek istediği yöne doğru 
götürmek durumunda bulunduğudur. 

Önderin Benimsemeleri ile Bağlılıkları 

Bir çalışma kümesi içinde adı ister bir birim ya da kesim, ister bö-
lüm başkanlığı ya da biçimsel komuta düzeninde yeri olmayan doğal bir 
önderlik olsun, genellikle kendini benimsetmiş bir önder bulunur. Bu ön-
der, çalışma kümesinin örgütün geri kalan kesimiyle, ayrıca örgüt dışın-
daki kişilerle olan ilişkilerinde onun gerçek sözcüsü gibi davranır. Önder, 
kümenin birleşme yeri, onun birliğinin simgesidir. 

Bir birimin başına atanan kişi, kümenin önderliğini elde etme bakı-
mından elverişli bir durumdadır; çoğu kez bunda başarı da sağlar. Bu-
nunla birlikte, örgütün komuta düzenindeki yeri ile "dışardan" atanmış 
olması onu doğal önderlerden ayırır. Önce, daha çok ilerleme isteği onu 
astlarının oluşturduğu kümeden çok, bu kümenin de içinde yer aldığı da-
ha geniş örgütü benimsemesi yönünde etkiler. İkinci olarak, yöneticiler-
den oluşan bir başka çalışma kümesinin üyesi olması onun bağlılıkları 
üzerinde değişik yönlere doğru çeken etkiler yapabilir. 

Kişisel Yükselme İsteği. Önderin kendini çalışma kümesinin ya da 
"yönetim"in bir üyesi sayması, çoğu kez onun kişisel ilerleme konusun-
daki tutkululuğunun ölçüsüne bağlıdır. Bir örgüt içinde yükselme başa-
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rının bir simgesi olarak bilindiğine göre, çok tutkulu bir kimse genellikle 
komuta çizgisinde olabildiğince hızlı yükselmek isteyecektir. Böyle bir ön-
der, bir çalışma kümesine olan duygusal bağlılıklarının durdurucu etki-
lerini iyi karşılamayabilir, dolayısıyla kendini kişisel doyumlarının kay-
nağı olan "yönetim"in bir öğesi sayabilir.8 

Kişisel yükselme isteğinin kümeye bağlılıkla çatışma düzeyi geniş öl-
çüde önderin bu isteklerinin ne oranda doyumlanmış bulunduğuna bağlı-
dır. Çoğu kez, yazı işleri yapan birimlerde başkanlığa, uğraşsal görevlere 
geçmek için gerekli öğrenimi görmemiş, eski, bağlı görevliler yükseltilir. 
Daha çok yükselemeyeceğini bilen, üstelik bunu pek de istemeyen böyle 
bir kimse genellikle astlarını güçlü bir biçimde benimser, onların çıkar-
larını korumak için elinden geleni yapar. 

Öte yandan, bu başkanlık görevine getirilen bilimyurdu çıkışlı, genç, 
tutkulu bir kimse, yükselme isteğini gerçekleştirmeye yeni başlamıştır; 
bu yüzden yönetime bağlılığı da daha büyük bir olasılıkla güçlü olacaktır. 
Bununla birlikte, bu yükselme isteği güçlü genç, bir kamu kuruluşunda 
kesim başkanlığına getirilip önemli bir izlenceyi uygulama alanına koy-
makla görevlendirildiğinde, söz konusu izlenceyle ilgili toplumsal değerle-
rin kendisi bakımından komuta çizgisinde bir aşama daha yükselmekten 
daha önemli olduğu sonucuna varabilir. Dolayısıyla da üst düzeylerin, da-
hası yürütüm başkanı ya da yasama örgeninin karışmalarına karşı bu iz-
lence ile buyruğu altındaki görevlilerden yana savaşa girişebilir. Bir bu-
nalım durumunda çekilmeyi izlencesini çekinceye atmaya ya da kendine 
bağlı görevlileri aldatmaya yeğ tutar. 

Kişisel yükselme isteği, yaşamdaki birçok durumları etkiler. Bütün 
önderlerin kümenin esenliğinden, izlencenin ya da kurumun amaçların-
dan, dahası, ülkenin çıkarlarından çok kendi yükselme isteklerini yansı-
tan vargıları yeğleyecekleri dönemler olabilir. Bu önderler çoğu kez var-
gılarını küme değerleri açısından ussallaştıran öylesine güçlü nedenler bu-
lacaklardır ki kendi öz güdülerini bile sezmeyeceklerdir. Astların yaptık-
ları önerilerin, üstlerinin uğraşsal gelişmelerini olumsuz yönde etkileme-
leri dolayısıyla onartmaması seyrek görülen durumlardan değildir. 

îkili Bağlılık. Bir birimin başındaki yöneticinin o kümeye olan bağlı-
lığı, kendi yükselme isteğiyle çatışma durumunda bulunması olasılığın-
dan başka, onun bir yürütme birimi örgütüne olan bağlılığıyla da çatışa-
bilir. Gerçekten de bu gibi küçük ya da büyük çatışmalar örgütler içinde 
sık sık görülen durumlardır. Örneğin üstleri, bir kolluk çavuşunu, ona 
bağlı bulunan gece keşiğindeki kolluk görevlilerinin sürevlerinin önemli 
bir bölümünü bütün gece açık bir aşevinde tatlı yiyerek geçirmekte ol-
dukları, dolayısıyla kol gezme görevine çok az süre ayırdıkları konusunda 
uyarmış olabilir. Kendisi bu yakınmanın önemini anlamakla birlikte, yi-
ne de işlerini genellikle iyi yapan (ya da kendisinin öyle sandığı) görev-
lilere biraz göz yumulmasının yerinde olacağını düşünebilir. Çavuşun, bir 

8 önderin başında bulunduğu kümeye karşı olan bağlılığıyla kişisel yükselme-
si arasındaki ilişki konusunda yapılmış eksiksiz bir örnekolay incelemesi için ba-
kınız: William F. Whyte, Street Corner Society (Chicago: University of  Chicago 
Press, 1943), özellikle Bölüm 3. 
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yandan üstlerinin, öte yandan çalışma kümesinin birbiriyle çelişen istek-
lerine karşı göstereceği tepki, iki yana karşı beslediği bağlılığın göreli gü-
cüne bağlı olacaktır. Bu gibi durumlarda sonuç konusunda genellemede 
bulunmak çok güçtür; olsa olsa bu bağlılıklardan kimi kez birinin kimi 
kez öbürünün ağır bastığı söylenebilir. 

Böyle bir çatışmayla karşılaşan önder, belki anlaşmazlığı önlemek ya 
da ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kümelerden birine (ya da iki-
sine) görüşünü değiştirtmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. İki 
kümeye de gerçekten bağlılık duyduğu ölçüde, iki küme üyelerinin de 
güvenini, saygısını, yandaşlığını korumak konusunda güçlü bir gereksin-
me duyacak, örgüt içindeki bu çakışma onun kendi kişiliği içindeki bir ça-
tışmaya dönüşecektir. Bu gibi çatışmalarda yöneticinin en önemli görev-
lerinden biri saklıdır ki o da başında bulunduğu kümenin değerleriyle, 
amaçlarıyla tümünün birden içinde yer aldıkları daha geniş örgüt birim-
lerinin amaçlarını birbiriyle bağdaştırmak görevidir. 

Önder çalışma kümesine bağlılık duyuyorsa, bu kümeyi onu çevrele-
yen örgütün ortak çabalarına katmayı başaramaz. Yukarıdaki örnekte, 
kolluk görevlileri alışık oldukları tatlıları yemeyi sürdürürler. Kendi ke-
sim ya da altbölümü komuta düzeninin üst düzeylerindeki yöneticilerin 
belirledikleri amaçlara beklenen katkıyı yapamaz duruma gelir. Bu du-
rum sürerse, tüm örgüt çekinceye düşebilir ya da "yönetim," önderi değiş-
tirerek yerine yenisini getirmek için gerekeni yapma yoluna gidebilir. 

Kümenin önderi yönetimi benimsiyorsa —kümenin değerlerini tümüy-
le benimsemiyor, içinde yer aldığı daha geniş örgütün amaçlarıyla çatıştı-
ğında onları korumuyorsa— çalışma kümesinin gönülgücü tümden çöke-
bilir. Küme içindeki bağlılık duyguları bir ölçüde varlığını sürdürüyorsa, 
küme, bîrimin başındaki kişiyi tanımamaya, kendini ona karşı korumak 
üzere önlemler almaya, kendi doğal önderlerini yaratmaya başlayacaktır. 
Yukarıdaki örnekte kolluk görevlilerinin ne yaptıklarını çavuştan gizleme-
leri gibi. Küme, önderi üzerinde yargıda bulunurken, öncelikle onun bu 
gibi çatışm^lı durumlarda nasıl davrandığına bakar. Önderin kümeden ya-
na olması, etkisi ile yeteneklerini —olabilirse üstlerininkini— küme yara-
rına kullanması beklenir. 

Önderin Arabuluculuk Görevi 

Büyük örgüt birimlerinin amaçlarıyla onları oluşturan kesim ya da 
altbölümlerin amaçları arasında —bir ölçüde kaçınılmaz olan— çatışmalar 
ortaya çıktığında, büyük örgüt birimlerinin amaçlarına varabilmeleri, ge-
niş ölçüde birbirine karşı yönlerde bağlılıkların etkisinde bulunan alt bi-
rimler başkanlarının çatışmaya aracılık etmedeki başarısına bağlı olacak-
tır. Kamusal örgütlerdeki örneksel çatışmalar iki ulama ayrılır. Önce, iş-
veren-işçi çatışmaları, bir başka deyişle örgütün alt düzeylerinde bulu-
nan, kendilerini "işçi" sayan kişilerle örgüt içinde "yönetim" sayılan baş-
ka kişiler arasındaki çatışmalar vardır. İkinci olarak, özel, belirli izlence-
lere karşı bağlılık duyan kümelerle onların içinde yer aldıkları daha geniş 
örgüt yapısı arasındaki çatışmalar vardır. Bu iki çeşit çatışmalara yol açan 
küme değerleri bundan sonraki bölümde daha geniş olarak tartışılacaktır; 
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ancak şimdilik ilgimizi birim başkanlarının bu gibi çatışmaları çözmekte-
ki etkileri üzerinde toplayabiliriz. 

Birinci çeşit çatışmalar, bir örgütün, kendisini oluşturan bölümlerden 
birinin verimini (kolluk görevlileriyle ilgili örnekte olduğu gibi) yeni ça-
lışma yöntemleri getirerek artırmaya giriştiği durumlarda sık sık ortaya 
çıkar. Alıştıkları çalışma düzeni bozulan görevliler, bu değişikliği bir "hız 
artırma" çabası olarak yorumlayabilir. Gösterdikleri direnme, daha önce 
yakınmaya yol açmamış konularda söylenip yakınma biçiminde ortaya çı-
kabilir. Tedirginliklerinin etkisi en çok onlarla en yakın ilişkileri bulunan 
ilk düzey üstlerince duyulur. 

Bu üstler görevlilere karşı güçlü bir bağlılık duyuyorlarsa genel te-
dirginliğe onlar da katılıp yeni çalışma yönteminin başarılı olması için 
gereken çabayı bile bile göstermeyebilirler. Üstler üyesi oldukları yürüt-
me birimi örgütüne güçlü bağlarla bağlıysalar, yeni yöntemi benimseye-
bilir, ancak onu benimsetmeye çalışırken güçlü bir direnmeyle karşılaşa-
bilir, işbirliği sağlamakta artan bir güçlük çekebilirler. 

îki durumda da, yeni yöntem çalışmalarda beklenen iyileşmeyi sağla-
mayabilir. Böylece çalışma kümelerini en üstteki yöneticiyle birleştiren 
bağlılıklar dizisindeki —ilk düzey yöneticisinin biraz üstünde ya da al-
tında— örgütün, kendi içinde yer alan çalışma kümeleri üzerindeki et-
kisini güçsüzleştirip örgüt amaçlarına yönelmiş bir işbirliğinin sağlanma-
sını güçleştiren bir boşluk yaratılmış olmaktadır. Bu gibi boşlukların ön-
ceden bulunup gerekli önlemlerin alınması konusunda "verimli çalışma 
uzmanları" genellikle başarısızlık göstermişler, bunların çalışma yöntem-
lerinin işletkil yönlerine ağırlık vermeleri işbirliği sağlama sorunlarını ki-
mi kez görememelerine yol açmıştır. 

Kimi durumlarda, ilk düzey yöneticisi, çalışma kümesiyle yürütme bi-
rimi örgütünü eşit ölçüde benimseyen bir kimse olarak ortaya çıkabilir. 
Böyle bir durumda o, yukarı ile aşağıdan gelen birbirine karşıt istekler 
ortasında tedirginlik duyar. Tedirginliğinin nedenlerini tüm olarak bilme-
se bile, büyük bir olasılıkla bu tedirginliği kümelerden biriyle ya da iki-
siyle birden olan ilişkilerinde yatıştırma yoluna giderek ortadan kaldır-
mak isteğini duyar. Bu arada çalışma kümesini, yeni yöntemlerin onların 
işini güçleştirmek değil kolaylaştırmak amacını güttüğüne, örgütün ele 
aldığı izlencenin önemine, onu verimli bir biçimde yürütme gereğine inan-
dırmaya çalışabilir. Ya da üstlerini yeni yöntemin yürümeyeceğine, şu ya 
da bu biçimde değiştirilmesi gerektiğine inandırmak için çaba gösterebilir. 
Başarılı olursa, bir yandan çalışma kümesinin değerleri ile amaçları, öte 
yandan örgüt amaçlarından yana olarak küme üzerinde kendini duyuran 
istekler arasında bir ölçüde uyum sağlayabilir. 

Bu gibi durumlarla üstlerin ona karşı olan değişik tepkileri örgütlerde 
daha çok yinelek,* yalınç işlerin yapıldığı, görevlilerin içinde yer aldıkları 
daha geniş örgüt biriminin amaçlarıyla güçlü bir biçimde ilgilenmedik-
leri düzeylerde sık sık görülür. 

* Rutin (routine) karşılığı olarak yinelek sözcüğünü, bu tür işlerin genellikle 
yinelenen işlemlerden oluşmaları özelliğini göz önünde bulundurarak 1978 yılında 
türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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Bağlılıklar dizisinde buna benzer bir boşluk, en alt düzeyin epeyce 
yukarısmdaki bir düzeyde, bir kesim ya da altbölümle onun içinde yer 
aldığı daha büyük bir örgüt ,birimi arasında da kendini gösterebilir. Bu-
radaki boşluğun en yaygın nedeni, kesim ya da altbölümün, uğraşsal gö-
revlilerinin içten benimsediği, örgütün başka kesimlerinde yapılan işle an-
cak uzaktan bağlantılı gördükleri belirli bir izlenceyi uygulamakla görevli 
bulunmalarıdır. Örneğin, Eder Denetleme Örgütü'nün Akaryakıt Belge-
leme Altbölümü, yakıt dağıtımının tümünü belgeye bağlamakla görevlen-
dirilmişti. Adı geçen Altbölüm bu izlencenin geliştirilip yürütülmesinde 
örgütün geri kalan kesimiyle pek az ilişki kurmuştu. Altbölümün üst yö-
neticiler kümesi söz konusu izlenceyi sağlamca benimsemişti, ancak ör-
gütün öbür kesimlerine karşı güçlü bir bağlılık duymamaktaydı. Bunun 
sonucunda daha yukarı düzeylerdeki yöneticiler Altbölüm'le ilgili olarak 
yönelti belirlemede olsun, onun izlencesini etkileme konusunda olsun bü-
yük bir direnmeyle karşılaştılar. 

Benimsemelerle bağlılıklar konusunda bu gibi boşluklarla, birleşik 
generkteki Bakanlıklarla onları oluşturan en geniş örgüt birimlerinden bir-
çoğunda, —örneğin, Tecim Bakanlığındaki Gökolaybilim Kolu'nda ya da 
Tarım Bakanlığındaki Kırsal Balkılandırma örgütünde—, birleşik generk-
le üye generk kuruluşlarının özekleriyle bölge örgütleri arasında, kentin 
ana örgüt bölümleriyle kent yönetiminin tümü arasında karşılaşılabilir. 
Daha küçük birimlerin başındaki yöneticiler bir üst düzeydeki bir yönetim 
kümesi içinde bir araya getirilip bağlılıklarından bir bölümünü oraya yö-
neltmeleri sağlanmadıkça bu tür boşlukları doldurmak güçtür. 

Ö Z E T 

Bu bölümde, örgüt yapısının en küçük birimleri olan çalışma küme-
lerini inceledik. Bu kümelerin nasıl oluştuğunu, yarattıkları bağlılıkları, 
bu bağlılıkların kişisel davranışlar üzerindeki etkilerini gördük. Bireyle-
rin birden çok çalışma kümesine üye olabilmeleri, üyesi bulundukları en 
yakın çalışma kümesinden başka kümelere karşı bağlılık duyabilmeleri 
büyük bir önem taşımaktadır. Gerçekten de, gözetmenlerle üst yöneticile-
rin örgüt içindeki etkilerinin, bu gibi kişilerin gerek astlarının üyesi bu-
lundukları çalışma kümelerine, gerek eş düzeydeki uğraşdaşları ile tümü-
nün ortak üstünün oluşturdukları yönetici kümeye karşı besledikleri bağ-
lılığa geniş ölçüde bağlı olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu ikili bağlılık, 
geniş örgütlerde bir ölçüde bütünlük sağlayabilme bakımından büyük önem 
taşır. 

Örgütler üzerinde bundan sonra yapacağımız incelemeler geniş ölçüde 
bu benimseme kavramıyla çalışma kümesi kavramına dayanacaktır. Tar-
tışmamız ilerledikçe, söz konusu kavramların, gerçekçi, gerçekten dirik 
bir yönetim kuramı için nasıl uygun bir dayanak sağladıklarını göreceğiz. 
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5. 
Bölüm 

ÖRGÜTÜN YAPI TAŞLARI: KÜME DEĞERLERİ 

Dördüncü Bölüm'de, bireylerin toplumsal kümelerle nasıl kaynaştık-
larını, küme değerlerini nasıl benimsediklerini inceledik, ancak kümeler 
içinde gelişen değerlerle değerleri çekinceye düşen kümelerce gösterilen 
tepkilerin niteliğini —birtakım örnekler dışında— araştırmadık. 

Bir örgüt, üyelerinin (bu arada ödenek veren kuruluşlar, alıcılar* ya 
da benzerleri gibi başka birtakım kişilerin) katkılarıyla yaşar. Üyeleri, 
örgüte, ondan sağladıkları doyumlar karşılığında katkılarda bulunurlar. 
Bu doyumların çok çeşitli olabileceğini, alman aylık ya da gündeliğin bun-
lardan yalnız biri olduğunu görmüş bulunuyoruz. 

Bir örgütün üyelerine sağladığı doyumlardaki değişiklikler, örgüt için 
çeşitli bakımlardan önemlidir. Önce, doyumlarda önemli bir azalma oldu-
ğunda üyeler katkıda bulunmaktan vazgeçip işten ayrılabilirler. Doyum-
lardaki ufak  bir azalma bile kimi "sonsal" —'başka bir deyişle söz konusu 
örgütte çalışmak konusunda büyük bir istek duymayan— üyelerin ayrıl-
masına yol açabilir. Çoğunlukla, başka yerlerde iş bulma olanakları daha 
yüksek olan en yetenekli üyeler örgütün "sonsal" üyeleridir. 

İkinci olarak, doyumların azalması gönülgücünü düşürebilir; dolayı-
sıjda kişinin örgüte yapmaya istekli olduğu katkıyı azaltabilir. Bir görevli 
işinden birçok doyumlar sağlıyorsa çok çalışabilir; ancak aylığı oradan el-
de ettiği tek doyumsa belki de aylığını almak için gerekli olandan daha 
çok çalışmayacaktır. 

Üçüncü olarak, örgütün bir görevliye sağladığı doyumlar az çok yap-
tığı katkıya bağlı olabilir. Kamu kuruluşlarında çok yaygın olmamakla 
birlikte, bunun en yalınç örneği üretilen birim başına ödemedir. Yükselme 
olanakları ile aylık artışları genel olarak çok katkıda bulunan görevlileri 
ödüllendirmek için kullanılırlar; bu ödüllerin varlığı ya da yokluğu katkı-
ları kesinlikle etkiler. 

Öyleyse görüyoruz ki, doyumlardaki değişiklik, görevlilerin biçimsel 
örgüt amacına katkıda bulunmalarını, (1) işten ayrılmaları artırıp azal-

* Clientele sözcüğü dilimize alıcılar olarak çevrilmiştir. Gerçekte bir tecim ör-
gütünün alıcıları anlamına gelen "clientele" sözcüğü burada bir kamu kuruluşu-
nun davranışlarını düzenlediği ya da onun gördüğü işten yararlanan kişilerin 
tümü anlamında kullanılmaktadır. (Çeviren) 
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tarak, (2) gönülgücünü yükselterek ya da sarsarak, (3) ödüller kullanıp 
işin niteliğiyle hızını değiştirerek etkileyebilir. Ancak görevlilerin doyu-
mu konusuna yalnız örgüt amaçları açısından bakmamız gerekmez. Ör-
rieksel bir yetişkin, uyku dışındaki sürenin nerdeyse yarısını işyerinde ge-
çirir, dolayısıyla iş çevresinde bulduğu doyum —ya da onun eksikliği— 
toplumsal bakımdan işinin ürünü düzeyinde önem taşıyabilir. Salt içinde 
yaşadığımız toplum mal ya da işgörü üretimine büyük bir önem verdiği, 
değerler de bunların üretilmesi yönünde etki yaptığı içindir ki, doğrudan 
doğruya çalışma süresini kapsayan yaşantımıza bağlı değerleri savsakla-
mak eğilimini gösteririz. Demek oluyor ki, görevlilerin çalışmalarında ara-
dıkları değerlerle —bu değerlerin gerçekleşmesinin verim üzerindeki et-
kisinden büsbütün ayrı olarak— ilgilenmemiz için yeter nedenler vardır. 
Bir örgüt üyesinin elde ettiği katıksız doyumların azalması çekincesini do-
ğuran herhangi bir değişikliğin —bu değişikliğin nedenleri ne olursa ol-
sun— söz konusu üyenin direnmesiyle karşılaşacağını kestirebiliriz. 

Bireysel davranışlar üzerindeki bu yorumlar, örgütler içindeki küme-
lerin davranışları bakımından da doğrudur. Bir çalışma kümesi, kendi de-
ğerlerinin egemen olduğu —deyim aykırı düşmezse— birtakım duyarlı böl-
geler geliştirir. Küme, bu duyarlı bölgelere dokunmayan, yalnız onun "al-
dırmazlık bölgeleri"ne el atan dış etkilere bir ölçüde aldırış etmez. Küme-
nin duyarlı bölgeler içindeki davranışını etkilemeye kalkışmak ise apayrı 
bir sorundur. Dıştan gelen istek kümece önemli olan değerlerle çatışırsa 
direnmeyle karşılaşır. Böyle bir isteğe karşı direnen küme, gerçekte elde 
ettiği doyumların azalmasına karşı direnmektedir. 

ÖRNEKSEL KÜME DEĞERLERİ 

Şimdi de bir çalışma kümesinin örgüt yetkesine karşı güçlüce diren-
diği alanları belirten örneksel küme değerlerinden bir bölümünü incele-
yelim. Daha başlangıçta belirtmek gerekir ki bu konuda bütün kümeler 
için eşit ölçüde geçerli sözler söyleyemeyiz. Belirli bir kümenin örgütten 
gelen isteklere karşı koruyacağı değerler kesin olarak ancak o küme bir 
süre incelenerek öğrenilebilir. Bununla birlikte, nerdeyse bütün çalışma 
kümelerinde görülebilecek birtakım toplu tepkiler vardır. 

Toplumsal Uyarlık 

Bir çalışma kümesinin üyeleri için önemli bir doyum kaynağı, top-
lumsal uyarlık adını verebileceğimiz değer ya da küme içindeki toplumsal 
duygu, düşünce alışverişidir. Gerçek bir toplumsal kümenin üyesi olmak 
bile bir doyum kaynağıdır. Uzun süre başkalarından ayrı yaşamaya çok 
azımız katlanabiliriz. Görüşüp konuşacak kimsesi olmama anlamındaki 
toplumsal yalnızlığa da güç katlanılır. Aradığımız ilişki, yalnız ortak so-
runlarımızı tartışmak —uygulayımsal bildirişme— isteğinden değil, ken-
dimizden söz etmek gereksinmesinden doğar. Kişiler başkalarına kendi 
umutlarından, korkularından, duyguları ile deneylerinden söz etmeyi se-
verler. Başkalarının duygudaşlığını kazanmak isterler. İçli dışlı bir küme-
de çalışmak büyük bir doyum sağlar; birçok kimseler böyle bir kümeden 
ayrılmamak için yüksek gelirli iş önerilerini geri çevirir. 
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Bu doyumlardaki bir azalmaya karşı direnme sorunu, çoğu kez sürekli 
olarak yinelenen, dolayısıyla işçiler bakımından da pek ilgi çekici olma-
yan işletkil devinimlerden oluşan işler söz konusu olduğunda ortaya çı-
kar. Böyle durumlarda üstler ya da "yönetim" kimi kez üretimi artırmak 
için görevliler arasında konuşup itişmeye son vermek gerektiği sonucuna 
varırlar. Ters yönde birtakım kanıtlar da bulunmakla birlikte, eldeki ka-
nıtların önemli bir bölümü, konuşmaya göz yumulduğu durumlarda üre-
timin daha da arttığını göstermektedir. İşçiler durmadan konuşurlarsa az 
iş yapılacağı açıktır. İşçilerin ölçülü sayacakları konuşma kısıtlamaları kü-
me değerleriyle çatışmaz. Bununla birlikte, çalışma yaşamının çekiciliğini 
azaltmak sonucunu veren kısıtlamalar işçileri önemli bir doyum kayna-
ğından yoksun bırakır, dolayısıyla da çalışmalarını olumsuz yönde etkile-
yebilir. Konuşma konusunda kendine özgü kurallar geliştiren çalışma kü-
mesi, üyelerinin yönetimin işe karışmasına, dolayısıyla kümenin ayrıcalık-
larından bir bölümünün geri alınmasına yol açabilecek ölçüde konuşma-
larını engellemeye çalışır. 

Üretimin Kısıtlanması 

Düz ya da yarı nitelikli görevlilerden oluşan kümelerde genellikle bir 
günde yapılması gereken iş konusunda bir ölçün geliştirilir; küme de ve-
rimin bu düzeyin üstüne çıkarılması yolundaki çabalara karşı direnir.1 

Görevliler, genellikle, uzunca bir süre bunun üstünde üretimde bulunma-
nın kendileri için gövdesel yönden dokuncalı olacağına, sayrılık ya da ben-
zeri olağanüstü durumlarda işi gevşetmelerini olanaksız kılacağına inanır-
lar. Ayrıca, çok üretimde bulunduklarında yönetimin kendilerinden, gün-
deliklerini artırmaksızın daha çok üretimde bulunmalarını isteyeceğine 
inanırlar. Dahası, işleyimde ödemenin üretilen birim başına yapıldığı yer-
lerde bile işçiler genellikle daha çok iş yapar da daha yüksek kazanç sağ-
larlarsa yönetimin er geç birim başına yapılan ödemeyi düşüreceği kanı-
smdadırlar. 

Bu gibi tutumlardan dolayı yinelek işler yapan kümeler içinde üreti-
mi kısıtlayan davranış kuralları ortaya çıkar. Kümece doğal sayılan ölçü-
nün üstünde üretimde bulunanlar, kınanır, yalnız bırakılır ya da çalışma 
arkadaşlarının başka biçimlerde uyguladıkları düzence önlemleriyle kar-
şılaşırlar. İşçilerin üretimi bir yere yazılıyorsa, günlük iş ölçününe yakla-
şıldıkça, çalışma hızını yavaşlatarak, üretim artığını sayrılık ya da ben-
zeri nedenlerle gereken düzeyde üretimde bulunamayan başka bir işçiye 
"ödünç vererek" ya da bu artığı ertesi güne saklayarak söz konusu düzeyi 
korurlar. Küme, üretimdeki aşırı artışlarla düşüşlerin sezileceğinden, üst-
lerin daha çok üretim isteğine yol açacağından korkar. 

Belirtmek gerekir ki, "bir günde yapılması gereken iş"in yalnız bir ta-
vanı değil, bir de tabanı vardır. Küme, sürekli olarak başkalarının gerisin-
de kalan "dalgacı'ları da kınar. Üretim tabanı yalnız kümenin yönetimin 
karışmasına karşı korunmasıyla ilgili bir sorun değildir; toplumun denkser-
lik duygularından da kaynaklanır. 

1 Bakınız: B. Gardner, Human Relations in Industry, Bölüm 7. 
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Üretimin kısıtlanması üşengenlikten ileri gelmez, çünkü iç bağları güç-
lü çalışma kümelerinde işçiler güç durumda olan arkadaşlarına elbirliğiyle 
yardım ederler. Bu kısıtlama duyunç ölçülerine ters düşme anlamında ak-
töreye aykırı da değildir. Üretimin kısıtlanması, bir yandan çalışma küme-
sinin amaçları ile değerleri, öte yandan kümenin içinde yer aldığı örgütün 
amaçları ile değerleri arasındaki gerçek ya da düşsel bir çatışmanın sonu-
cudur. 

Kamu yönetiminde üretimin kümece kısıtlanabileceği birimler, dizeç-
leme,* çizelge yazma, yazmcak, ulaklama, mektuD ayırıp yollama, işletkil 
çoğaltma, yapı bakımı ya da yazı dağıtımı işleri yapan birimlerle akça ba-
sımevleri, oyma, klişe işleri, ordonat gereçleri yapımevleri gibi işleyimsel 
nitelikteki işyerleridir. ' 

Saygınlık Dizgeleri 

Bütün çalışma kümelerinde bir ölçüde bulunabilen bir başka değerler 
alanı da kümenin saygınlık dizgesidir.2 Küme içinde her kişinin az çok 
belirli, kendine göre ayrıcalıklarıyla görevleri bulunan bir yeri vardır. Bir 
küme üyesinin yerini, başkalarının ona karşı takındıkları, küme değerle-
rinin bir yansıması niteliğini de taşıyan tutumlar belirler. Küme görevde 
eskiliğe büyük bir önem verebilir; bu yüzden de en eski üyelere öbür üye-
lerce birtakım ayrıcalıklar tanınmış olabilir. Yurttaşlığa, dine, öğrenim 
durumuna, üstler üzerinde etkili olabilecek "arka"ya değer verilebilir. Bir 
kadın işçiler kümesinde güzelliğe, giyime, erkeklerle çıkabilme yeteneğine 
büyük değer verilebilir. Genellikle işle ilgili beceriye ya da bilgiye değer 
verilebilir. 

Değer verilen nitelikleri bulunan kişiler kümece çeşitli biçimlerde 
ödüllendirilirler. Bunlardan biri kümenin gösterdiği saygıdır. Değer veri-
len nitelikleri başkalarından daha çok olan bir kişi, kümenin doğal önderi 
durumuna gelebilir. Kimi işler yüksek bir saygınlık görür, dolayısıyla en 
çok değer verilen nitelikleri taşıyan küme üyelerinin ülevi sayılır. Kimi 
kişilerin başkalarına oranla daha çok kazanmaları küme üyelerince uygun 
görülür, iş dağıtımının doğal bir sonucu sayılır.3 

İşyerlerinde, işin yapılmakta olduğu birtakım yerler, örneğin pencere 
yakınında çalışma giderek değer kazanabilir, küme buralarda en saygın 
üyelerinin çalışması gerektiğini düşünebilir. Yine, sergel, yazı işletkesi ya 

* "Dizmek" eyleminden dizeç sözcüğünü dosya (Fransızca dossier), dizeçleme 
sözcüğünü dosyalama karşılığı olarak 1975 yılında türetip ilk kez bu yapıtın o yıl 
yapılan yeni baskısında kullandık. (Çeviren) 

2 îşleyimde küçük çalışma kümelerinin toplumsal örgütlenmesi konusunda ba-
kınız: Roethlisberger ile Dickson, Management and the Worker, Kesim IV. 

3 Kaufman,  Orman örgütüyle ilgili araştırmasında, bir yerde orman yönetici-
lerinin, ödenen yollukların yaptıkları giderleri karşılamamasına karşın, yollukları-
nın artırılmasına karşı çıktıklarından söz etmektedir. Bu artış bütün yöneticilerin, 
yasanın olanak verdiği en yüksek yolluğu alan üstleriyle bir düzeyde yolluk al-
malarını sağlayacaktı. Bu yükseltme önerisine karşı çıkmalarının nedeni, yolluk-
ların böylece herkes için eşit olduğunda üstleriyle aralarında bulunması gereken 
saygınlık ayrımının bozulmuş olacağı düşüncesiydi. 
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da sesleç gibi gereçlere de özel bir değer verilebilir. Bunun üzerine küme, 
söz konusu gereçleri kullanma ülevinin en saygın üyelerine tanınması ge-
rektiği sonucuna varabilir. 

Saygınlık simgelerinin dağıtımı, örgütten gelen isteklerin kendiliğin-
den oııanmadığı duyarlı bir alandır. Görülüyor ki gereç dağıtımı, çalışılan 
yerlerde değişiklik yapılması, işlerin küme üyeleri arasında yeniden dağı-
tılması, yeni bir görev bölütlemesi, yeni bir ödeme düzeni, küme üyelerin-
den birinin yükseltilmesi gibi işlemler küme üyelerinin üzerinde az çok 
duyarlıkla duracakları konular durumuna gelebilir. Örneğin, kümenin çe-
şitli işlere verdiği değere uygun düşmeyen yeni bir ödeme düzeni, üyele-
rin gönülgücünü sarsabilir, dolayısıyla katkılarını azaltabilir; kimi görev-
liler başka bir iş aramaya bile kalkabilirler. 

İşteki Başarı Ölçünleri 
Kimi çalışma kümelerinde işle ilgili nicelik, nitelik ölçünleri duyarlı 

bir alandır. Belki de bütün kümelerde en az bir başarı, bir nitelik ölçünü 
vardır, ancak bu ölçünler küme değerleri olarak nitelikli işler yapan kü-
melerle uğraş kümelerinde başka birçok kümelerde olduğundan daha önem-
lidir. Uğraşlar, belirli örgütler dışında, onlardan tümüyle ayrı olarak bir-
takım çalışma ölçünleri geliştirir, bunları bütün üyelerine aşılamaya ça-
lışırlar. Birçok uğraşlar, daha da ileri giderek, nerede bulunur ya da çalı-
şırlarsa çalışsınlar tüm üyelerinin söz konusu ölçünlere uymalarını sağla-
yacak bir düzence aygıtı kurarlar. Savunmanlar birliklerinin* üyelerinin 
savunmanlık yapmalarını yasaklama yetkileri bunun bir örneğidir. 

Birçok uğraşsal çalışma kümeleri için, dahası uzişler bakımından, iş 
ölçünleri alanı örgüt yetkesinin nerdeyse tümüyle etkisiz olduğu bir alan-
dır.4 Örneğin, sayımlamacılardan örgüte yararı dokunacak bir yazanak dü-
zenlemek üzere sayısal verileri değiştirmesini isteyecek bir kurum büyük 
bir olasılıkla bunu başaramayacak ya da onların birçoğunu işten ayrılma 
yoluyla yitirecektir. Bir uğraş üyesinin yüksek ödemenin çekiciliğine ka-
pılarak ya da iş gereksinmelerinin etkisiyle ölçünlerini düşürmesine bir-
çok örnekler bulunabilirse de, bu gibi durumlarla karşılaşılması olasılığı 
söz konusu kişinin tek başına çalıştığı durumlarda güçlü bir uğraşsal ça-
lışma kümesiyle birlikte çalışması durumuna oranla daha yüksektir. 

Genellikle, bir uğraşa üye kimselerden oluşan kümelerde örgütsel bir 
bağlılık yaratmak güçtür. Örneğin, kamu kuruluşlarındaki tüzeciler çoğu 
kez kendilerini birey ülevlerinin koruyucusu sayar, onların bu konudaki 
görüşlerine uymayan örgüt vargılarını benimsemede isteksizlik gösterir-
ler. Yine, birçok görevli uzmanları öncelikle "görevlicilik uğraşının ölçün-
lerine" karşı bağlılık göstermeleri gerektiğine inanır, çalıştıkları örgütün 
kendi yararına saydığı birtakım düşünceleri göz önünde biİe bulundurma-

* Savunmanlar birliğini Fransızca kökenli baro karşılığı olarak türetip ilk kez 
bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

4 T o p l u m ç a l ı ş m a s ı u ğ r a ş ı ü y e l e r i n i ç a l ı ş m a l a r ı n ı n n i t e l i ğ i n i d ü ş ü r m e y e i n a n -
d ı r m a k o n u s u n d a k a r ş ı l a ş ı l a n g ü ç l ü k l e r i n s o m u t b i r ö r n e ğ i i ç i n b a k ı n ı z : H e r b e r t 
A . S i m o n i l e W i l l i a m R. D i v i n e , " H u m a n F a c t o r s i n a n A d m i n i s t r a t i v e E x p e r i m e n t , " 
Public Administration Review, 1: 485-92 ( F a i l , 1941). f 
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yabilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, bir çizimci, yöneticilerin ken-
disine elini çabuk tutmanın çizimin niteliğinden daha önemli olduğunu 
kesinlikle söyledikleri durumlarda bile, uğraş ölçünlerini savsaklayarak 
baştan savma iş yapmaktan kaçınacaktır. 

Küme değerlerinin bir kaynağı olarak iş ölçünleri, yalnız uğraş kü-
meleriyle el uzişleri kümelerine özgü değildir. Bir generk eylemini tasar-
layan ya da uygulayan bir küme, giderek o alanda uzmanlık kazanacak, 
ya da bu eylem açısından bakıldığında neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
kendine göre değerlendirmeye başlayacaktır. Dolayısıyla, örgütün ya da 
başkalarının (örneğin Kurultay'ın) o eylem izlencesinde değişiklik yap-
ma girişimlerine karşı direnecektir. Üstelik kümenin, kaynağı kendi için-
de olmayan izlenceye ilişkin bir öneriyi yanlış sayacak bir kendine güven 
duygusu kazanması da çok kolaydır. Böylece, uzmanlık çoğu kez esneklik 
eksikliğine, değişikliğe karşı direnmeye yol açar. 

Toplumsal Amaçlar 
Kimi kümeler bakımından, çalışmaları dolayısıyla yücelttiklerine, ge-

liştirdiklerine inandıkları toplumsal değerler büyük bir önem taşır. İşsiz-
lere yardım, işsizliğin önlenmesi, tüketicilerin korunması, tecimin gelişti-
rilmesi bu tür çalışmaların birer örneğidir. Dolayısıyla, izlencenin genel 
yöneliminde söz konusu toplumsal değerleri çekinceye düşürebilecek ya 
da başka bir değerler kümesinin gerçekleştirilmesi sonucunu verecek bir 
değişiklik girişimi güçlü bir direnmeyle karşılaşabilir. Örneğin, Eder Denet-
leme Örgütünün tüketici çıkarlarını benimseyen belgeye bağlama altbö-
lümleri, örgütün üst düzeyleriyle dışarıdan gelen, tüketici çıkarlarının ki-
mi yerlerde işleyimcilerle tarımcılar yararına gözden çıkarılması yolunda-
ki düşüncelere yüreklilikle karşı koymuştu. Yine Kırsal Balkılandırma Ör-
gütü, Tarım Bakanlığı içinde olsun, dışında olsun, balkı gücünün generk 
elinde bulunması görüşünü benimsemeyenlere karşı uzun, yeğin bir savaş 
vermiştir. Ev Borçlanma Bankası Kurulu ile ABG Konut Örgütü arasın-
da, ev tutusu akçalama izlencesi konusundaki görüş ayrılıkları dolayısıy-
la, uzun, yeğin çekişmeler olmuştur. 

Bir tasarcılar ya da uygulayıcılar kümesi, kendi izlencesinin toplum-
sal değerlerini benimsediğinde, örgütün yetkesi olağanüstü bir ölçüde kı-
sıtlanır. Bir kamu kuruluşunun varlık nedeni yalnız görevli çalıştırmak 
değil, birtakım kamusal izlenceleri uygulamaktır. İzlence amaçlan ile de-
ğerlerinin tasarcılar bakımından duyarlı bir alan sayılması dolayısıyla 
böyle bir örgütün kendi eylemlerinin içeriğini belirtmek olanağı kısıtlan-
dırılırsa, örgütün yetki alanını etkileyen bu kısıtlama örgüt amacının doğ-
rudan doğruya kendisini de etkiler. İzlence değerlerinin küme değerleri 
olarak da benimsendiği çalışma kümeleri, çalışma koşullarına, iş verimine, 
dahası aylıklarla gündeliklere ilişkin örgüt buyruklan ile vargılarını ko-
laylıkla onayabilirler. Bununla birlikte, izlencenin kapsamını etkileyen 
örgüt vargıları toplu ayrılmalara, bu arada izlence konusundaki bilgileri 
dolayısıyla yeri kolay doldurulamayacak kişilerin örgütle ilişkilerini kes-
melerine yol açabilir. 

Öte yandan, onanmayan izlence vargıları gücemle onatıldığmda ge-
nellikle çalışma kümesinin gönülgücü düşer. Kümenin istenmeyen yönelti 
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değişikliklerini önlemekte başarılı olamadığı kimi kamusal örgüt birimle-
rinde, görevlilerin daha çok işlerini korumakla ilgilendikleri, kimsenin yet-
kili düzeylerden gerekli onayı alın bütün yollardan geçmeden herhangi bir 
vargı oluşturamaz duruma geldikleri görülmektedir. 

İzlence değerlerine karşı güçlü bir ilgi duyan kümeler, örgütün üst 
düzeylerinde sık sık oluşurlar. Örneğin, bir bakanlığın bağımsız bir izlen-
ceyi yöneten ana birimlerinden birinde, en üst düzeydeki tasarcılar baş-
taki yöneticinin çevresinde izlence değerlerine besledikleri ortak ilgiye 
dayanan güçlü bir benimseme kümesi oluşturabilirler. Belki de, izlence 
coşkusu söz konusu ana birimin tümüne geçebilir. Bu gibi durumlarda, 
bakanlığın söz konusu ana birim dışında kalan bölümleri, izlence konu-
larında bu birimi etkilemekte büyük güçlük çekebilirler. Geçingeyle, gö-
revliler konularıyla uğraşan birim üyeleri, birimin izlencesine karışır gör-
dükleri durumlarda, o bakanlıktaki geçinge birimiyle görevliler birimini 
altetmek için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Örgüt Yapısına İlişkin Değerler 
Bireyler, toplumsal yaşantıları sonucunda, yukarıda açıklanan küme 

değerlerinden başka, örgüt içinde kendilerine ya da başkalarına nasıl dav-
ranılması gerektiği konusunda da birtakım tasarımlar kazanırlar. Toplum-
sal olarak kazanılan bu tasarımlar da örgütün yetkesini kısıtlarlar. Görev-
lilere ilişkin bu tür tasarımlar görevli sorunlarının ele alındığı bölümlerde 
incelenecektir. Boyun eğmeyle, üstlerle astların karşılıklı devinçleriyle il-
gili toplumsal etkiler yetke konusunun işlendiği bölümlerde ele alınacak-
tır. Biz burada yalnız, daha sonra ayrıntılı olarak incelenecek olan bu tür 
bir örgütsel küme kipyargısını* —daha açık bir deyişle, "komuta birliği" 
düşüncesinin genellikle benimsenmesi olayını— kısaca tartışmak istiyoruz. 

Toplumumuzda, iyi yönetilen bir örgütte bir görevlinin bir tek üstten 
buyruk alması gerektiği yolunda, günlük konuşmalarla eski işçilerden ye-
nilere aktarılan, üstelik bilimyurtlarındaki yönetim öğrencelerinde de aşı-
lanan yaygın bir inanç vardır. Nerdeyse herkesin günlük yaşantısı bu il-
keye aykırı olmakla —bir başka deyişle gerçekte çalışanlar birçok üstler-
den buyruk almakla—• birlikte, komuta birliği düşüncesi, sevilmeyen kim-
selerden gelen ya da iyi karşılanmayan buyrukları onamamak için uygun 
bir neden ya da kaçamak olarak kullanılır. Görevli, buyruğun kendi üs-
tünden gelmediğini öne sürerken boyun eğmeyişini doğrullaştırmaya ça-
lışmaktadır. Burada komuta birliği ilkesine sıkı sıkıya uymanın, bir ör-
gütü amacını gerçekleştirmede daha etkili kılıp kılmayacağını tartışmı-
yoruz. Yalnız yetke ilişkileri ile örgüt yapısına ya da yöntemlerine ilişkin 
başka konuların bir çalışma kümesi için duyarlı bir alan olabileceğini be-
lirtmek istiyoruz. Örgütteki belirli bir bölüm, görevliler yönetmeninin ad-

* Kipyargı sözcüğünü, toplumbilimde "bir kümece benimsenmiş, belirli bir ki-
şi, toplumsal yapının belirli bir yönü ya da bir toplumsal eylem izlencesine ilişkin 
yalınç, gerçeğe pek uymayan, kalıp düşünce, yargı" olarak tanımlanan stereotype 
kavramını karşılamak üzere 1978 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısın-
da kullandık. "Kip" Türkçede Arapça kökenli "kalıp" sözcüğünün karşıhğıdır. (Çe-
viren) 
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lamıyla* gönderilen çalışma sürelerine ilişkin bir buyruğa, adlayanm* 
"kendi üstleri olmaması" gerekçesiyle uymak istemeyebilir. Yine o görev-
liler yönetmenince yazılan ancak örgütün başındaki yöneticinin adladığı 
buyruk kolayca benimsenebilir. 

DEĞERLER NASIL KORUNUR 

Kümelerin, değerleri çekinceye girdiğinde ya da onlara dokunuldu-
ğunda gösterdikleri tepkilere yukarıda çeşitli yerlerde değinilmişti. Bu-
rada bu tepkileri bir kez daha kısaca özetleyerek bölek davranışı adını 
vereceğimiz bir çeşit tepkiden söz açmak yerinde olacaktır. 

I 
Bildirişmeler 

Kümelerdeki koruyucu eylemlerin çoğu kendiliğinden oluşur; önceden 
tasarlanmamıştır. Üretimin kısıtlanması ile üretim yazılımlarının bozul-
ması bunun örnekleridir. Üretim yazılımlarının bozulması, örgütler için-
de kendiliğinden oluşan koruyucu nitelikteki daha genel bir davranışın, 
genellikle bildirişmedeki bozulmaların bir örneğinden başka bir nesne de-
ğildir. Kümelerle bireyler yalnız durumlarını iyileştirecek, kendileri için 
sorun yaratmayacak bilgileri iletmek eğilimindedirler. Eğilim, duyulması 
"gereken"den çok, kendilerinin duyulmasını istedikleri bilgilerin iletilme-
si yönündedir. Örneğin, kamu kuruluşlarının Kurultay'a ya da kamuya 
sundukları yazanaklar, onları veren örgütlerin olağanüstü iş yaptıklarını 
"tanıtlar." Anılması gereken başarısızlıkların yazanağa geçirildiği durum-
larda, başarısızlığın ödenek ya da görevli yetersizliği gibi örgütün dene-
timi dışındaki nedenlerden ileri geldiğini "tanıtlayan" usa uygun açıkla-
malara yer verildiği görülür (örgütsel bildirişme konusu Bölüm 10'la ll 'de 
tüm olarak tartışılacaktır). 

Gönülgücü Düşüklüğü 

Küme değerlerine yapılan karışmaları genellikle izleyen gönülgücü 
düşüklükleri bir bakıma bu gibi karışmalara karşı bir korunma önlemidir. 
Küme değerlerine saygı göstermeleri gerektiğini bilen küme dışı kimseler, 
söz konusu değerlere kolay kolay karışamazlar; direnmeye yol açan deği-
şiklikleri yapmaları gerektiğine inandıkları durumlarda da kümeyi deği-

* Bu yapıtı 1980 baskısı için gözden geçirirken Arapça kökenli "imza, imza-
lamak" sözcüklerine de karşılık bulmak istedik. İlkin bu sözcüklerin Fransızcayla 
İngilizce karşılıklarında "im, işaret" anlamının belirgin bir biçimde yer almakta 
olmasından esinlenerek "im"le "ad" sözcüklerinden "imad" karşılığım oluşturmayı 
düşündükse de sonradan bu sözcüğün "paraf"  için daha iyi bir karşılık olacağı 
sonucuna vardık. İmza bir kişinin bir belge ya da yazının altına adını yazması 
demek olduğuna göre, imza etmek için adlamak, imza için adlama; (enlem, boylam 
gibi sözcüklerin yapısını örnekseyerek) adlam karşılıklarım türettik. Bu yapıtta 
geçmemekle birlikte Fransızca kökenli paraf  (parafe)  sözcüğü için, adın ilk ya-
zaçlarından oluşan parafın  "im" özelliğinin daha belirgin olmasını göz önünde 
bulundurarak imad, parafe  etmen eylemi için de imadlamak karşılıklarını öneri-
yoruz. (Çeviren) 
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şikliklerin gerekliliğine inandırmaya ya da başka alanlarda ödünleyici do-
yumlar sağlamaya çalışırlar. 

Bölekler 

Kimi kez, değerleri bozulan ya da çekinceye düşen bir küme, çekin-
cenin kaynağım ortadan kaldırmak üzere bilerek oyun çevirecektir. Ko-
ruyucu tepki bilinçli bir gizdüzen biçimini aldığında ona bölek davranışı 
denir. Bölek, bir örgüt içinde üyelerinin sağladığı doyumları koruyup ar-
tırmak üzere kurulu örgüt düzenini değiştirmek amacını güden "yasa dı-
şı" bir kümedir. Bölek, açıkça onaylanmayan yollardan, örgüt amaçlarını 
ya da onun dayandığı ana görüşü değiştirmeye, engel olarak görünen ki-
şileri uzaklaştırmaya ya da sakıncasız duruma getirmeye çalışır. Bölek 
davranışıyla toplum içindeki yönetki çekişmeleri arasında açık bir ben-
zerlik vardır. Bölekler birçok bakımlardan yönetkil yöndeşliklerle baskı 
kümelerine benzerler. Bununla birlikte, toplumumuzun töreleri açısından 
yönetkil yöndeşlikler ile —daha az ölçüde olmakla birlikte— baskı küme-
lerinin yasal sayılmalarına karşılık, biçimsel örgütlerdeki bölekler ner-
deyse hep "yasa dışı" sayılırlar. 

Bölek davranışı biçimsel örgütün benimsediği yöneltiye aykırı düş-
mekle birlikte, bu tür davranışlar çok yaygındır. Bu davranışın önemli 
bir bölümü, işlerin, saygınlığın ya da örgütün sağladığı başka doyumların 
dağıtımıyla ilgili kişisel çekişmelerden oluşur. Böleklerin güçlü olduğu 
yerlerde, kişiler onlarla işbirliği etmenin kendi ilerlemelerini geniş ölçüde 
kolaylaştıracağını görürler. Kamu kuruluşlarında olsun, onların dışında 
olsun, birçok üst vönetim görevleri genellikle bölek yöntemleriyle doldu-
rulur. Kişisel ilişkiler, aile ilişkileri, yakınlarla sevdiklerin salık vermeleri, 
bu arada karşılıklı pazarlıklar, alışverişler bile, bireylerin örgüt içinde 
başarıya ulaşıp yükselmesinde bugün de önemli bir yer tutmaktadır. 

Kümelerin Çözülüşü 

Tüm koruyucu eylemler başarısızlığa uğrayıp bireyin sağladığı do-
yumlar artık örgüte katkıda bulunamayacağı bir düzeye düşünce, söz ko-
nusu kişi örgütten ayrılır. Ayrılma düzeyi kişiye, koşullara göre değişir. 
Elde başka birçok çekici olanaklar varsa çekilme düzeyine oldukça çabuk 
varılacaktır. Ancak kimi kişiler öylesine onurlu, öylesine doğrudurlar ki 
görünürde başka bir olanak bulunmasa bile görevden ayrılırlar. Çekilme, 
özellikle kamuya duyurulduğunda, önemli bir doyum kaynağı olabilir. 

ÖRGÜT BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMA ÇABALARI 

Genellikle, örgütün başındaki —"yönetim" denen— kişiler, ancak ör-
güt bir bütün olarak varlığını sürdürdüğünde doyum sağlayabilirler. Bu 
kişilerin örgütün yaşamasıyla ilgilenmelerinin nedeni, bir yandan kendi 
işleri ile aylıkları, öte yandan önemli yöneticiler olarak gördükleri say-
gınlık ile genel örgüt amaçlarını benimsemiş olmalarıdır. "Orta düzeyler-
deki yöneticiler" çalışma kümeleri ile daha küçük örgüt birimlerinin is-
teklerini, kendi üstlerindeki yürütme birimi örgütlerinin istekleriyle bağ-
daştırmaya çalışırlar. Bir kamu kuruluşunun yüksek düzeydeki yönetici-
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lerinin de, yasama örgenindeki geçinge yarkurulu ile örgütün yaşaması 
için yandaşlığına gerek duyulan dış başkı kümelerinin yandaşlığını sağla-
mak üzere gereken çabayı gösterebilmeleri için örgüt içinde yeterli do-
yumlar sağlamaları gerekir. Örneğin, ödeneklerde bir kısıntı olasılığı var-
sa, yönetim geçinge yarkurulunda daha olumlu bir tutum yaratabilecek 
iç değişiklikleri yapmaya girişebilir. Kurultay'dan gelen baskıların, yöne-
ticilerin Savaş Tanıtma Örgütü'nün Yayın Altbölümü'nde yönelti değişik-
liklerine yol açtığına yukarıda değinmiştik. 

Örgüt değerlerinden kimisinin gözden çıkarılması gerekse bile, bu de-
ğerlerin yitirilmesi —pek büyük bir önem taşımıyorsa— genellikle örgü-
tün bir bütün olarak yok olmasına yeğ tutulacaktır. Bundan dolayı, yöne-
timdeki oyunların, düzenlerin bir ölçüde günoğluculukla nitelendirilmesi 
kaçınılmazdır. İçten ya da dıştan gelen istekler karşısında esneklik, varlı-
ğı sürdürmenin karşılığı olarak onanacaktır. Günoğluculuk oyunları, özel-
likle dış baskılarla ilişkileri açısından, Bölüm 19'da ayrıntılı olarak ince-
lenecektir. Bu bölümün bundan sonraki kesiminde yöneticilerin örgütleri 
içindeki kümelerin yandaşlığını nasıl aradıkları konusunu tartışacağız. 

Kümelere Danışma 

Gerek bireyler, gerek kümeler, kendilerini etkileyebilecek vargılara 
karşı, önceden görüşleri alınırsa genellikle daha olumlu tepkide bulunur-
lar. Bu, elerkil törelere karşı beslenen büyük inanç dolayısıyla toplumu-
muz bakımından özellikle doğrudur. Kümeye danışma, başına buyruk 
yetkenin gücemle uygulanmaya kalkışılması durumundan ayrı olarak, kü-
menin de, kişinin de onuruna daha büyük bir saygı anlamına gelir. 

Kümeye danışma, işbirliğini başka bakımlardan da artırır. Önce, böy-
lece küme de, onun üyeleri de vargının onuruna ortak olmak gibi, büyük 
bir önem taşıyabilecek tinsel bir değerden pay almak olanağını bulur-
lar. İkinci olarak, böyle bir danışma, gerek kümenin, gerek onun önder-
lerinin saygınlık isteklerini karşılar. Birçok kamu kuruluşlarında, önemli 
vargı konularında kendilerine danışılması gereğini önemlerinin bir kanı-
tı sayan örgüt birimleri, bir yönerge çıkarılmadan önce onaylarının alın-
masını gerektiren ayrıntılı yöntemleri kıskançlıkla korurlar. Geçimsel İş-
birliği Örgütü'nün ilk günlerinde, içinde başlıca örgüt birimlerinin adları 
yer alan sıradan bir yönergenin yirmi dolayında bölümün başkanlarınca 
onaylanması gerekmiş, ancak bunlardan birçoğu —birimlerinin adlarının 
alt sıralara yazılmış olması nedeniyle— söz konusu yönergeyi onaylama-
mışlardı. 

Üçüncü olarak, danışma çoğu kez çalışma kümesiyle daha üst düzeyde 
bulunan yönetici kümesi arasındaki anlaşmayı güçlendirir. Vargılar yu-
karıda oluşturulup aşağıya bildiriliyorsa, yönergeler türlü güdülerle, gizli 
amaçlarla ilişkili görülerek tümüyle yanlış anlaşılabilir. Danışma sırasın-
da yöneticilerle çalışma kümeleri karşılıklı sağistemlerine birbirlerini inan-
dırmak olanağını bulurlar; böylece aralarında kaçınılmaz bir çıkar çatış-
ması bulunduğu düşüncesinin giderilmesi kolaylaşmış olur. Kuşkusuz, —ör-
neğin bir aylık sorununda olduğu gibi— gerçek bir çıkar çatışmasının söz 
konusu olduğu durumlarda, danışmanın bu uyuşmazlığı ortadan kaldır-
ması olanağı bulunmayabilir. Burada bile, çalışma kümesine sağlanan, 
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kendini yöneticinin yerine koyma, sorunun onun sorumlulukları açısın-
dan nasıl göründüğünü anlama olanağı, kümenin tatsız bir vargıyı benim-
seme eğilimini güçlendirebilir. 

Danışma, küme değerlerinin korunması bakımından önemli bir araç-
tır, çünkü kümeye diyeceklerini önceden bildirme, bir kez oluşturulduktan 
sonra ilgililerce onurları yaralanmadan geri alınamayacak vargıları önle-
me olanağı sağlar. Yine, danışılan kümenin tepkilerinin önceden değer-
lendirilmesi olanağı sağlanarak, ortaya çıkacak gönülgücü düşüklüğünün 
beklenen yararlardan ağır basacağı iyi karşılanmayacak vargılar da ön-
lenmiş olur. 

Konunun tinsel yönleri daha iyi anlaşıldığından, son yıllarda danış-
ma yöntemleri geniş ölçüde artan bir yaygınlık kazanmıştır.5 Bununla bir-
likte, birçok örgütlerde, yetkelerini kullanmak "ülev"lerini kısıtlayarak 
saygınlıklarını alçalttığmı sanan birtakım yöneticiler, danışma yoluna git-
mekten bugün bile kaçınırlar. 

Eğitim, Aşılama 

Örgütler sık sık, eğitim ya da yaymaca* yoluyla kendilerine karşı 
bağlılıklar yaratmaya çalışırlar. Örgüt, gerek bu amaçla düzenlenen eği-
tim izlenceleriyle, toplantılarla, gerek başka yollardan tüm üyelerine ör-
güt amacını benimsetmeye çalışır. Örgüt, üyelerini, örgüt yararına olan 
nesnenin, —belirli durumlarda açıkça sezilmeseler de— özellikle onların 
kişisel yararına olduğuna inandırmaya çalışır. Örgüt, eğlenceler, dernek-
ler, yarışmalar gibi yollardan "büyük bir aile"nin üyesi olma duygusunu 
yaratmaya çalışabilir. Kimi kamu kuruluşları, herkese bütün önemli var-
gılarla onların gerekçeleri, örgütün yasama örgeni ya da basınla olan iliş-
kileri konusunda bilgi vermeye çalışırlar. Böylece kişi, örgütün bir öğesi 
olduğunu, aralarında bir yazgı birliği bulunduğunu sezinler. Daha aşağı 
düzeyde bu yöntem, görevlilere iş dağıtımının nedenlerinin ya da kendi 
gösterişsiz işlerinin örgütün önemli amaçlarıyla olan ilişkilerinin açıklan-
ması biçiminde kendini gösterir. Bu yöntemin kullanılması kuşkusuz bir-
çok kimsenin tutumlarını etkiler; bu bakımdan da yönetimde kullanılan 
önemli bir araçtır. 

Yöneticilerin Bağlılığını Sağlama 
Yönetimin en üst düzeyi, genellikle öteki düzeylerde bulunan tüm 

yöneticilerin bağlılığını ele geçirmeye çalışır. Bu bağlılığı, bu benimseme 
5 Ö r n e ğ i n , T e n n e s s e e K o y a ğ ı Ö r g ü t ü , g e r e k g ö r e v l i l e r l e , g e r e k k o y a k b ö l g e -

s i n d e k i y u r t t a ş k ü m e l e r i y l e d a m ş m a y ö n e l t i s i n i t i t i z l i k l e u y g u l a y a g e l m i ş t i r . O r m a n 
ö r g ü t ü g i b i u ğ r a ş s a l b a ğ l ı l ı k l a r ı g ü ç l ü b i r g ö r e v l i l e r ç e k i r d e ğ i b u l u n a n b i r t a k ı m 
ö r g ü t l e r d e , d a n ı ş m a u z u n c a b i r s ü r e d o ğ a l b i r b i ç i m d e u y g u l a n m ı ş , b ö y l e b i r d a -
n ı ş m a n ı n y a p ı l m a k t a o l d u ğ u a n c a k y a k ı n l a r d a s e z i l m i ş t i r . D a n ı ş m a u y g u l a m a s ı , 
t o p l u m ç a l ı ş m a s ı g ö r e v l i l e r i n i n ç a l ı ş t ı r ı l d ı ğ ı ö r g ü t l e r d e g e n e l l i k l e ç o k g e l i ş m i ş ol-
m a s ı n ı n y a n ı s ı r a b i l i n ç l i b i r d u r u m a d a g e l m i ş t i r . B u n u n n e d e n i , b i r a z t o p l u m 
ç a l ı ş m a s ı k u r a m ı n d a n k a y n a k l a n a n d ü ş ü n c e l e r , b i r a z d a i l g i l i l e r i n k i ş i i l i ş k i l e r i 
k o n u s u n d a a l d ı k l a r ı e ğ i t i m l e e d i n d i k l e r i d e n e y d i r . 

* Y a y m a c a s ö z c ü ğ ü n ü p r o p a g a n d a karşılığı olarak 1975 yılında türetip ilk kez 
bu yapıtm o yıl yapılan yeni baskısında kullandık. ( Ç e v i r e n ) 
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duygusunu, yönetim görevi yapanlar için özel oturma yerleri, yemek oda-
ları açarak, şölenler, toplantılar düzenleyerek geliştirmeye çalışır. Söz ko-
nusu çabanın amacı, tek tek yöneticilerin bağlılığını, onların gözetimi al-
tında bulunan kümelerden uzaklaştırarak kazanmak üzere bir yöneticiler 
birincil kümesi yaratmaktır. 

Yönetim, yöneticilerinin bağlılığını kazanınca, bu yöneticiler çalışma 
kümelerine örgüt görüşünün satıcısı durumuna gelirler. Bu işin nasıl ger-
çekleştiği, yöneticiler bakımından ne gibi sorunlar doğurduğu Bölüm 4'te 
açıklanmıştı. 

Yöneticilerin bağlılığının kazanılması, böylece onlarda yönetime kar-
şı bir benimseme duygusunun yaratılması kamu kuruluşlarında kolay iş 
değildir. Yönetici, aşağıdakilerin tutumlarına, isteklerine tümüyle aldır-
mazlık edemez, Kendisini sürekli olarak aşağıya doğru çeken güçler var-
dır. Yöneticinin aşağıdakilerle arasında benimseme duyguları yaratıp bun-
dan doyum sağlamak konusundaki kişicil eğilimini dizginlemenin tek yo-
lu, yukarıdakilerle arasında kurulacak benimseme duygularını daha güçlü 
doyumlarla ödüllendirmek olanağını sağlamaktır. Özel kesimdeki örgütle-
rin yüksek aylıklar ödeyebilme olanaklarından yoksun olan kamu kuru-
luşları, sorumlu yönetim görevlerinde bulunmanın taşıdığı saygınlıkla örgüt 
amaçlarının taşıdığı toplumsal değerlerden daha geniş ölçüde yararlanmak 
durumundadırlar. Genellikle, "yönetim" kavramı belki de özel girişim ör-
gütlerinde kamu kuruluşlarının çoğunda olduğundan daha büyük bir an-
lam taşır, daha geniş ölçüde benimsenen bir görüşü anlatır. Bunun başka 
bir beklenir sonucu olarak kamu yönetimi, görevlilerle olan ilişkilerde özel 
işletme yönetiminde olduğundan genellikle daha kişicil bir nitelik taşı-
yabilir. 

Yöneticinin Değiştirilmesi 

Bir birim başkanının bağlılığı sağlanamayınca, kurum onu değiştirip 
yerine kendisine daha bağlı olan bir başkasını getirebilir. Bununla bir-
likte, bu yol ancak belirli bir ölçüde kullanılabilir. Önce, çalışma kümesi, 
daha önceki yöneticinin bağlılığını sağlamayı _ başarmışsa yenisinin bağlı-
lığını da kolaylıkla sağlayabilir. Bu ülke ile İngiltere'de bakanlık yapan-
lar, başında bulundukları bakanlıkların kendi bağlılıklarını kazanmak, 
onlara bakanlık görüşünü benimsetmek konusundaki büyük güçlerini ner-
deyse oybirliğiyle onamışlardır. Bakanlıkta yeni olan bir yüksek yönetici, 
astlarının uygulamayla ilgili öğütlerine geniş ölçüde uymak durumunda-
dır. O da kendinden öncekinin gördüğü örgüt içi baskılarla dış kümelerin 
baskılarını olduğu gibi duyar. Ö da benzer gerçeklerle karşı karşıyadır. 
O da giderek kendilerine karşı sevgi, saygı duyacağı astlarıyla her gün 
görüşüp konuşur. Bu çok çeşitli etkilerin onun üzerinde derin bir iz bı-
rakmaması olanaksızdır. 

İkinci olarak, yeni yöneticinin, başında bulunduğu birimi benimseme-
mekte direnip örgüte olan bağlılığını koruduğu durumlarda yeni bir güç-
lük ortaya çıkar. Birimi örgüte bağlayan benimsemeler dizisinde daha ön-
ce var olan boşluk bu kez yöneticiyle onun birimi arasında ortaya çıkar. 
Yeni yönetici kendi biriminin işbirliğini, katkısını sağlayamayabilir; do-

100 



layısıyla da örgüt açısından durum eskisinden daha iyi olmayabilir. Bu 
bakımdan, yöneticinin değiştirilmesi, bir örgüt biriminin içinde yer aldığı 
örgüte karşı daha büyük bir bağlılık göstermesini sağlamada yararı az 
olan bir yoldur. 

Görevlilerin Yer Değiştirmesi 

Örgüt üyelerinin benimsemeleriyle bağlılıklarını artırmada kullanılan 
oldukça umut verici bir yöntem, görevlilerin kümeler ya da birimler ara-
sında sık sık yer değiştirmeleridir. Bu yol, sürekli olarak, ustaca uygula-
nırsa, örgüt içinde daha geniş birimlere karşı bağlılık duymalarını, be-
nimseme duyguları beslemelerini olanaklı kılacak değişik deneyler edinmiş 
kalabalık bir kümenin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Böyle bir uygulama-
nın, kişilerin ara ara içinde bulundukları çalışma kümelerine karşı duya-
cakları bağlılıkları büsbütün ortadan kaldırmasının söz konusu olmadığı 
da açıktır. Örgütün tümüne karşı benimseme duygusu, bağlılık duygusu 
besleyen bu kimseler bir çeşit örgüt inançyayarları* kümesi oluşturur, dar 
küme bağlılıklarının bölücü etkilerini karşılarlar. 

Sürekli yatay yer değiştirmeler Kara Gücü ile Deniz Gücü'nde geniş 
ölçüde kullanılan bir uygulamadır. Birleşik Amerika Kara Gücü çağbili-
minin bir döneminde, subayların —ordonat, ateri,** kurmay başkanlığı ile 
benzerleri gibi— genel komutanlık karargâh kollarına süresiz olarak atan-
maları, söz konusu kol başkanlarının bu birimlere karşı çok güçlü, tedir-
ginlik verici etkileri görülen bir bağlılık, bir benimseme duygusu besle-
melerine yol açmıştı. Genel Kurmay'm kurulmasıyla sonuçlanan düzeltim, 
daha çok, bir yer değiştirme yöneltisi benimsenerek, söz konusu kollara 
karşı beslenen bu bağlılıkların azaltılması amacını güdüyordu.6 

Amerika'daki kamu kuruluşlarında yer değiştirme yöntemi, Orman 
Örgütü'ndeki önemli uygulama dışında, daha seyrek, daha az düzenli bir 
biçimde kullanılmaktadır. Orman Örgütü'ndeki uğraşsal görevlere, genel-
likle Orman Yöneticisi olarak görev yapmış kimseler atanır. Bu kimseler 
Uğraşlarının daha sonraki evrelerinde kereste işleri, görevli yönetimi gibi 
alanlarda uzmanlaşabilirlerse de, bu uzmanlaşma, onlar genellikle taşray-
la özek kuruluşlarındaki çeşitli görevlerde bulunduktan sonra başlar. Bir 
yandan ilgililerin ortak bir uğraş yaşamı geçirmeleri, öte yandan izlence-
nin bütünlük gösteren niteliği bu uygulamayı kolaylaştırır. Bu yöntem söz 
konusu örgütte geniş ölçüde görülen, örgütün tümüne yönelmiş güçlü bir 
bağlılık duygusunun gelişmesini kuşkusuz derinden etkilemiştir. 

* İ n a n ç y a y a r sözcüğünü misyoner karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez 
bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

** At eri ile binitli sözcükleri, Osmanlı döneminde Farsça kökenli süvari asıla-
nımda kullanılmış sözcüklerdir. Bunlardan ateri yazımını önerdiğimiz ilkinin sü-
varinin süel anlamı için çok uygun bir karşılık olduğunu sanıyoruz. Bu sözcüğü 
ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

8 Bu konudaki çekişmelerin öyküsü aşağıdaki yapıtta anlatılmaktadır: Otto L. 
Nelson, Jr„ N a t i o n a l S e c u r i t y a n d t h e G e n e r a l S t a f f  (Washington: Infantry  Journal 
Press, 1946), Bölüm 3. 
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Amerikan görevli yönetimindeki belirli görevlerin dar, uzmanlaşmış 
tanımları ile içeriği dar tutulmuş bölütlerin görev tanımları, birçok bir-
leşik generk kuruluşlarında, üye generk kuruluşlarıyla yerel kuruluşlarda 
yer değiştirme yönteminin kullanılmasını önemli ölçüde engellemektedir. 
Amerika'daki görevli yönetimi anlayışına göre, bir birimdeki belirli bir 
işi yapabilecek nitelikte olan bir kimsenin, görevlerle onlar için gerekli ni-
telikler çok dar, çok somut bir biçimde tanımlanmış bulunduğu için, başka 
birçok birimlerdeki işleri yapabilecek nitelikte görülmesi olasılığı yoktur. 
Örneğin, bir tarım geçimbilimcisinin Akçal İşler Bakanlığı'nda ya da İş 
Sayımlamaları Kolu'ndaki geçimbilimci görevine getirilmesinde belki de 
güçlükle karşılaşılacaktır. 

Özellikle "yürütücü" görevlerle "yönetici" görevler —örneğin bir iş-
sizlere yardım örgütündeki bir toplum çalışmanlığı ile yine o kuruluştaki 
bir geçinge çözümleyiciliği— arasında nerdeyse aşılmaz engeller ortaya 
çıkmaktadır. Bu yüzden, yapılabilen yer değiştirmeler de daha çok bir 
örgütteki oldukça dar bir uğraşsal uzmanlık görevinden bir başka örgüt-
teki benzer görevlere atanma biçiminde olmaktadır. Örneğin, bir görevli 
uzmanı bir kent görevliler kurulunda bölütleme uzmanı olarak çalışabilir, 
daha sonra bir birleşik generk örgütünde bir bölütleme görevine geçebilir, 
oradan da bir üye generk görevliler örgütünde bölütleme yönetmeni gö-
revine getirilebilir. Bulunduğu kurum içinde görevliler işinden bir başka 
işe geçme olasılığı azdır. Dolayısıyla en yakın çalışma kümesine karşı olan 
bağlılıkları, bir bakanlıktan ya da onun ana bölümü olan bir birimden 
çok uğraşsal bir kümeye yönelecektir. Bu. sorunla görevlilerin yer değiş-
tirmesine ilişkin başka sorunlar üzerinde Bölüm 16'da daha çok durula-
caktır. 

Yerleşme Düzeni 
Yönetimin benimseme duygularını değiştirmek konusunda yararlana-

bileceği bir başka yol, görevlilerin çalışma yerlerinin uygun bir biçimde 
düzenlenmesidir. Görevlilerin, kendilerinden uzakta çalışanlardan çok ya-
kınlarında çalışanlarla görüşüp konuştuklarına, onlarla doğal ilişkiler kur-
duklarına daha önce değinilmişti. Bu yüzden, bir örgütte ya da onun ana 
birimlerinde gerçek bir yöneticiler kümesinin yaratılması, söz konusu yö-
neticiler bir yerde ya da bir katta bulundurularak kolaylaştırılabilir. "Üst 
kat" ya da "ön odalar" gibi en yüksek yöneticiler kümesi için sık sık kul-
lanılan deyimlerin kaynağını belki de buna benzer bir yerleşme düzenin-
de aramak gerekir. 

Doğal Önderlerin Atanması 
Yönetimin küme davranışına egemen olma konusunda yararlanabile-

ceği son bir yol, doğal önderlerin bulunup denetim altına alınmasıdır. Do-
ğal önder biçimsel örgüt düzeninin dışmdaysa genellikle "ortalığı karış-
tıran" bir kişi olarak görülür. Böyle bir kimse, örgütten gelen etkilere kar-
şı duran bir küme direnişinin çekirdeği görevini yapabilir; önderlik istek-
leri ile buyrukçuluk, söz geçiricilik nitelikleri güçlüyse, bilinçli olarak ya 
da sezmeden kümenin yönetime karşı olan direnişini yönetmesine olanak 
sağlayacak sorunlar ortaya çıkarabilir. Kendi yeteneğinin çok altında bir 
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görevde bulunan yetenekli bir kimse, salt bunalım yüzünden, gücünü ken-
di çalışma kümesindeki tedirginlikleri kışkırtmak için kullanabilir. Bu gi-
bi kimseler, çoğu kez, gerçekte kendi ülevleri olduğuna inandıkları biçim-
sel örgüt önderliğini ele geçirmek için bozgunculuğa yöneltecekleri bölek-
lerin kurucuları olurlar. Uyanık bir yönetim, çoğu kez bu bölücü eğilimleri, 
doğal önderleri kendi yapısı içine alarak, onları açıkça tanıyarak denetim 
altında tutup kullanabilir. Önderleri elde edilince, oluşmaya başlayan dev-
rimler genellikle kendiliğinden çöker. 

Örgütün komuta çizgisindeki görev yerlerinin sayısı kısıtlı olduğuna 
göre, doğal önder sorunu hep yükseltilme yoluyla çözülemez. Kimi kez 
yatay yer değiştirmeler bir çözüm yolu olabilir. Suçlu (örgütün tümü açı-
sından suçlu) bir kişi az sakıncalı olabileceği bir göreve getirilebilir, ya 
da yeri sakıncalı olmaya olanak bulmayacak ölçüde sık değiştirilir. Bütün 
kentlerin kolluk örgütlerinde, özekte oyun çevirdiği ya da kolluk yöneti-
cisi karşısında bir çekince yarattığı sezinlenen kolluk yüzbaşılarının dış 
karakollara verilmesi seyrek görülen bir uygulama değildir. Tersine, ku-
rumun genel yöneltisine karşı güçlü bir yerel direnme yaratan bir taşra 
birimi başkanı, örgütün özek kesimine alınarak daha yakından göz altın-
da bulundurulup orada yeni bağlılıklar geliştirmesi sağlanmaya çalışıla-
bilir. 

Yönetimden Gelen Etkinin Kısıtlılığı 
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, —ister aylık artışı ya da yük-

seltilme sözü, ister sorguya çekilme ya da işten çıkarma korkutması—, bir 
örgüt üst yöneticiler kümesine karşı şaşmaz bir bağlılık sağlayamaz. Buna 
yaklaşan bir başarı elde etmesi bile güçtür. Bu gerçek —ayrıca Bölüm 3'te 
değindiğimiz, kişi üzerinde yapılabilecek etkinin kısıtlılıkları—, örgütler 
içindeki davranışların gerçekçi bir biçimde incelenmesi bakımından büyük 
önem taşır. Bunun taşıdığı anlam, baş yöneticiyi önündeki denetim düğme-
lerini kullanarak örgüte yön veren bir uçak sürücüsüne benzeten işletkil 
görüşlerin çok yanıltıcı olduğudur. Bunun bir başka anlamı (Bölüm 8'de 
ele alacağımız geleneksel yetke kavramı gibi) yetkeyi örgütü yönetme 
"ülevi" olarak tanımlayan tüzel benzetişlerin de yanlış olduğudur. 

Bu benzetişler, yüksek yöneticilerin böyle sonsuz bir erkle donatılma-
ları kötü olduğundan (belki de çoğulcu, elerkil, özgürlükçü toplumumu-
zun törelerine aykırı düştüğünden) dolayı yanlış değildirler. Örgütler için-
deki kişi davranışlarının gerçeklerine uygun düşmemek gibi ana bir ne-
denden dolayı yanlıştırlar. Geleneksel örgüt kuramlarındaki en büyük güç-
süzlükler işte burada saklıdır. Yönetimbilim son yirmi yıl içinde bu güç-
süzlüklerin düzeltilmesi yönünde birtakım ilerlemeler sağlamaya başla-
mıştır. 
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6. 
Bölüm 

İŞİN BÖLÜNMESİ: BİREYLERE GÖREVLER VERME 

Üçüncü Bölüm'de, örgüt içindeki bireyi, vargıları ile davranışı birta-
kım etkilere açık bulunan ayrı bir kişi olarak gözden geçirmiş, Dördüncü 
Bölüm'le Beşinci Bölüm'de ise söz konusu bireyi örgüt içindeki bir küme-
nin ya da çeşitli kümelerin bir üyesi olarak incelemiştik. Örgütün çok sa-
yıda çalışma kümelerinden oluştuğunu, bu küme ya da birimlerin yürüt-
me kümeleri aracılığıyla daha az sayıda kesimler içinde birbirine bağlan-
dığını, böylece yukarıya doğru altbölümlerin, bölümlerin, kolların, sonun-
da da bakanlık, ana bölüm ya da örgütlerin oluşturulduğunu görmüştük. 

Bu yapıyı kâğıt üzerinde göstermeye çalışırsak, çatmal biçimdeki alı-
şılmış bir kuruluş çizeneği elde ederiz. Bu bölümle bundan sonraki bö-
lümde başlıca amacımız, belirli birtakım işlerin bu çatmal yapı içinde ne-
den birtakım kişilere ya da kümelere görev olarak verildiğini ortaya koy-
maktır. Bununla birlikte, öncelikle örgüt yapısının neden çatmal biçimde 
olduğunu, neden başkaları üzerinde gözetim yetkisi olmayan çok sayıda 
"işçi" bulunduğunu, neden onların başında daha az sayıda birim başka-
nının, daha da az sayıda kesim başkanının görevlendirilmiş olduğunu, son 
olarak da örgütün başında neden bir tek kişinin (ya da kurulun) bulundu-
ğunu açıklamamız gerekmektedir. 

ÇATMAL YAPININ NEDENLERİ 

Örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için, onu oluşturan üyelerin ça-
lışmaları arasında eşgüdüm sağlanması, bir başka deyişle söz konusu ça-
lışmaların birbiriyle bağdaştırılması gerekmektedir. Bu eşgüdümün ger-
çekleştirilebilmesi için tek tek üyelerin başkalarının ne yaptığını bilme-
leri, böylece kendi çalışmalarını onlarmkine uydurmaları gerekir. Eşgüdüm 
sağlamanın eski, denenmiş bir yolu, her kişinin çalışmasını kümedeki öbür 
kişilerin çalışmalarına uydurabilmek için herkesin ne yaptığını bilecek 
durumda olan ayrı bir kişiden yararlanmadır. Burada eşgüdümün, —belki 
de en etkili eşgüdüm sağlama yolu olan— bir kişinin sinir dizgesi aracı-
lığıyla gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Küme başkanı tek eşgüdüm 
aracı olmamakla birlikte, bütün örgütlerdeki en önemli eşgüdüm araçla-
rından biri olduğu kuşkusuzdur. 

Bir kümenin çalışmaları arasında eşgüdüm sağlamak üzere gözetmen 
adı verilen kişiden yararlanılması, böyle bir gözetmenler çatmasına duyu-
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lan gereksinmeyi tek başına açıklamaya yetmez. Çok sayıda bireyin ça-
lışmaları arasında uygunluk sağlamaya tek bir kişinin gücü yetmediği, 
bir başka deyişle denetim çevresi dar olduğu için de böyle bir çatmal ya-
pıya gerek duyulur. 

Bir kimsenin etkili bir biçimde denetleyebileceği kişilerin sayısını ke-
sin olarak belirtmek üzere birçok önerilerde bulunulmuş, çeşitli yazarlar 
üçle yaklaşık olarak on beş arasında değişen sayılar ileri sürmüşlerdir. Ko-
şulların, karşılaşılan eşgüdüm sorunlarının birbirinden geniş ölçüde ayrı 
olması dolayısıyla, her yerde geçerli tek bir sayı verilemeyeceği açıktır. 
Bir tek yöneticinin denetleyebileceği bir imyazmanlar topluluğundaki gö-
revlilerin sayısı, kuşkusuz tek bir kesim başkanının denetleyebileceği mal 
çözümleyicileri sayısına eşit olamaz. 

Etkili bir denetim çevresinin nasıl olması gerektiği konusunda geniş 
birtakım genellemelerde bulunulabilir. Etkili bir birimin enuygun büyük-
lüğü, daha çok o birimin iç bildirişme sorunlarını çözebilme gücüne bağ-
lıdır. Bildirişme gereksinmesi ile bu gereksinmenin karşılanmasındaki güç-
lükler, örgütlerin yayılabilecekleri alanın genişliğini kısıtlayan bir etmen 
olarak karşımıza çıkar. Yoğun bir iç bildirişmeyi gerektiren, ya da bildi-
rişmenin güç, soyut konulara ilişkin olduğu bir birimin de belirli bir bü-
yüklüğü aşmaması gerekecektir. Bundan başka, önüne gelen konuları an-
lamakta, başkalarıyla bağlantı kurmakta olağanüstü yetenek gösteren bir 
gözetmen, bu bakımlardan daha az yetenekli bir başka gözetmene oranla 
daha kalabalık bir kümeyi denetleyebilir. Bütün bunlarla daha başka bir-
çok etmenler yüzünden, denetim çevresi duruma göre önemli değişiklikler 
gösterir. 

Etkili bir denetim çevresinin büyüklüğü bir durumdan öbürüne ne 
ölçüde değişirse değişsin, herhangi bir örgüt biriminde denetim çevresinin 
bir sonu vardır. Küme genişledikçe, gözetmenle işçi arasındaki iletişim 
gittikçe yetersiz duruma gelir, gözetmenin yükü artar, eşgüdüm aksar. 
Bu sonuçlar söz konusu sakıncaların çalışmaları olanaksız kıldığı düzeye 
erişmeden çok önce kendini göstermeye başlar. 

Öyleyse, bir örgüt —yapacağı işin büyüklüğü dolayısıyla— çok sayıda 
üyeden oluşuyorsa, bu üyelerin, aralarında tek bir gözetmenin kolaylıkla 
eşgüdüm sağlayabileceği, yeterince küçük kümelere ayrılması gerekir. Yi-
ne, söz konusu kümelerin çalışmaları arasında eşgüdüm sağlamakta kul-
lanılan başlıca araçlardan biri de, belirli bir sayıda kümeyi denetlemek 
üzere bir ikinci aşama gözetmeninin atanmasıdır. Çalışmaları arasında bir 
kişinin eşgüdüm sağlayamayacağı ölçüde çok sayıda ilk düzey gözetmeni 
varsa, birçok ikinci düzey gözetmenine gerek duyulacak, onların çalışma-
larını birbiriyle uyumlu kılmak üzere de bir üçüncü düzey gözetmeninden 
yararlanmak gerekecektir. Örneğin, bin kişi çalıştıran bir örgütte, etkili 
bir denetim çevresi ortalama olarak gözetmen başına on kişiyse yüz tane 
birinci düzey gözetmenine, on ikinci düzey, bir de üçüncü düzey gözet-
menine (örgütün baş yöneticisi) gereksinme duyulacak demektir. Bu ör-
güt içinde etkili bir denetim çevresi ortalama beş kişiyse, bu kez iki yüz 
ilk düzey, kırk ikinci düzey, sekiz üçüncü düzey —örgütün baş yöneticisi 
dışında— belki iki dördüncü düzey gözetmenine gereksinme duyulacaktır. 
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Demek ki, örgütlerdeki, örneksel çatma biçimi, (1) kişisel çalışmalar 
arasında eşgüdüm sağlama gereğinin, (2) eşgüdüm sağlama aracı olarak 
kişisel sinir dizgesinin etkililiğinin, (3) bu aracın etkililiğini kısıtlayan 
başka etmenlerin bir sonucudur.1 

Her gözetmenle örgüt çatmasında onun "altında" bulunanların tümü, 
bir iş yapan, tüm örgütün son amacıyla ilgili bir amacı bulunan bir küme 
oluştururlar. Bu bölümle bundan sonraki bölümlerde yapmak istediğimiz 
başlıca işlerden biri, görevlerin çeşitli kümeler ya da yukarıdan aşağıya 
doğru çeşitli örgüt birimleri —ayrıca tek tek görevliler— arasında dağı-
tılmasının dayandığı düşünceleri açıklamaktır. Bunu yaparken, işin bir 
türlü değil de başka bir türlü bölünmesinden doğan sonuçları özenle ince-
lememiz gerekecektir. îşi tek tek görevliler arasında bölüştürmenin so-
nuçlarını görmek, işin görevli kümeleri arasında bölüştürülmesinden do-
ğacak sonuçları görmeye oranla bir ölçüde daha kolay olduğundan, bu bö-
lümde öncelikle bireyler arasındaki işbölümü üzerinde duracağız. Bundan 
sonraki bölümde ise, örgüt birimleri arasındaki işbölümü konusu incele-
necektir. 

İŞBÖLÜMÜNÜN ANLAMI 

Burada "işbölümü" ile "uzmanlaşma" sözcükleri eş anlamda kullanıla-
caktır. Ortada yapılacak bir işle onu yapacak birtakım görevliler varsa, 
işi böler, onun çeşitli öğelerini görevlilere dağıtırız. Böylece de bu görev-
liler toplam işin kendilerine görev olarak verilen bölümü üzerinde uzman-
laşmış olurlar. 

İşbölümünün ne olduğunu iyice anlayabilmek için aşağıdaki soruların 
karşılığını bulmamız gerekir: 

(1) Belirli görevlerin belirli bir görevliler kümesi arasında bölüştü-
rülmesi söz konusu olduğunda, işler çeşitli biçimlerde ne ölçüde bölüne-
bilir? 

(2) İşin şu ya da bu biçimde bölünmesinden doğabilecek sonuçlar 
nelerdir? 

(3) Çeşitli işbölümü ya da uzmanlaşma biçimlerini birbiriyle karşı-
laştırmada ölçü olarak kullanılmak üzere, bu sonuçlan nasıl saptayabilir, 
önceden nasıl kestirebiliriz? 

Çeşitli İşbölümü Yöntemleri 
Elimizde, yedilde üç yüz mektuo yazan bir imyazmanlar kümesi bu-

lunduğunu varsayalım. Burada yapılması gereken işler, mektupları yaz-
1 Bu açıklama, bir örgüt yapısının geliştirilmesinde izlenen evrelerin sürev ba-

kımından bir betimlemesi olarak anlaşılmamalı, kurulmuş bulunan bir yapının iş-
leyiş biçiminin açıklanması olarak alınmalıdır. Gerçekten de, yeni örgütlerin çoğu 
aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru, aşamalı bir işbölümüne 
gidilerek kurulur. İkinci Bölüm'de kısaca değinilen bu konu, bu bölümün daha 
sonraki yüzlemlerinde aynntılı olarak incelenecektir. 
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dıran kimselerin söylediklerini yazıya dökmek, bunları işletkeyle yazmak, 
adlatmak, zarflamak,  pul yapıştırmak, göndermek, eşlemlerini dizeçlemek-
tir. (Kuşkusuz iş daha ince ayrıntılarına inilerek de çözümlenebilir, an-
cak şimdilik buna gerek yoktur.) 

Bu varsayılan imyazmanlar kümesinde iş çeşitli biçimlerde bölüştü-
rülebilir. Küme, üç kişinin ağzından yazı yazan üç imyazmandan oluşu-
yorsa, bunlara bu üç kişiden birinin yazışmalarıyla ilgili işlerin tümünü 
verebiliriz. İçlerinden birine söylenenleri imyazıyla alıp yazıları işletkeyle 
yazma, birine gönderme, birine eşlemleri dizeçleme görevi de verilebilir. 
İş başka biçimlerde de düzenlenebilir. Bunlar ayrı birer "işbölümü" ya da 
"uzmanlaşma"dır. Günlük konuşmalarda ikinci biçimin birinciye oranla 
daha ileri düzeyde bir uzmanlaşma anlamı taşıdığını söylersek de, böyle 
bir anlatım yanlıştır, yanıltıcıdır. Bu iki durumda da söz konusu görevli-
ler, kendilerine toplam işin üçte birinin verilmiş olması bakımından eşit 
ölçüde uzmanlaşmışlardır. Üçünün yapacağı işlerin kapsamı da daralmış 
olmaktadır. Ancak, ikinci durumda söz konusu daralma birinci duruma 
göre daha değişik bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisinde imyaz-
manlar yalnız bir tek kişinin yazılarını yazmakta, ikincisinde ise yazış-
manın yalnız belirli bir evresiyle uğraşmaktadırlar. 

Bu yalınç örnek üzerinde söylediklerimiz, kişiler ya da örgüt birimleri 
arasında işbölümünün söz konusu olduğu bütün durumlarda tıpatıp geçer-
lidir. İşbölümü, belirli birtakım işlerin birer kişilik küçük bölümlere ay-
rılarak her birinin ayrı bir kişiye görev olarak verilmesidir. Toplam işi 
bölmenin kaç yolu varsa o sayıda işbölümü biçimi var demektir. 

Vargı işi de, yazıncakla yazma ya da dizeçleme türünden el işleri gibi 
bölünebilir. Nerdeyse örgüte ilişkin bütün vargılar birbirinden ayrı bir-
çok öğelerden oluşur. Örneğin, ikinci Büyük Savaş sırasında birleşik ge-
nerkte "Özel Dışsatım Onam Altbölümü adı verilen bir örgüt birimi var-
dı. Bu birimin görevi, birtakım malları yandaş ya da yan tutmayan ülke-
lere satmak üzere onam almak için başvuranların bu istekleri üzerinde 
vargıda bulunmaktı. Onamm verilmesinde ise, aşağıdaki konularda vargı-
lar oluşturulması gerekiyordu: (a) Malın gideceği ülkenin ona ne ölçüde 
gereksinme duyduğu, (b) elde dışarıya satılabilecek mal bulunup bulun-
madığı, (c) satıcı ile alıcının güvenilir kişiler olup olmadıkları, bir başka 
deyişle bu özdekleri dolaylı yollardan karşı ülkelere satmaları olasılığının 
bulunup bulunmadığı. Bu belirli vargıları söz konusu örgütün toplam gö-
revinin öğeleri olarak alırsak, işin çeşitli biçimlerde bölünebileceğini gö-
rürüz. Birinci yol, işi başvurmalara dayanarak bölmek, bir kişiyi belirli 
bir başvurucular kümesi üzerindeki vargıların tümünden sorumlu kılmak-
tır. Başka bir yol, vargının türüne göre bir işbölümüne giderek bir kişiye 
ya da bir kümeye ülkelerin gereksinmelerine ilişkin vargıları, bir başka-
sına elde mal bulunup bulunmadığına ilişkin vargıları, başka birine de 
satıcıyla alıcının güvenilirliği ile ilgili vargıları oluşturmak görevini ver-
mektir.2 

Bir örgütte geniş ölçüde işletke kullanılıyorsa, işbölümü biraz daha 
güçleşip karmaşıklaşır. Bu kez işin yalnız görevliler arasında değil, işlet-

2 Bu örnek ABG Geçinge Kolu'nun Production Planning and Control in Office 
Operations (Washington, 1949) adlı yayınından alınmıştır (y. 13 ile sonrası). 
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keler arasında ..da bölüştürülmesi, onların da çalışır durumda bulundurul-
ması gerekir. Üstelik, görevliler arasındaki işbölümü bir ölçüde işin işlet-
keler arasındaki bölünüş biçimine bağlıdır. Örneğin, delikli kart işletke-
leri kullanan bir sayımlama biriminde kimi işler delgi, kimi bölümleme, 
başkaları çizelge işletkeleri ya da benzerleri ile yapılır. Söz konusu biri-
min görevlileri arasındaki işbölümü, işletkeler arasındaki uzmanlaşmaya 
bir ölçüde uygun düşmelidir. Bununla birlikte, iş yine de çeşitli biçimler-
de bölünebilir. Örneğin, bir görevli, belirli bir delikli kart kümesine iliş-
kin —delme, bölümleme gibi— bütün işlemleri yapabilir. Ya da kimi gö-
revliler delgi, kimisi bölümleme işletkelerini kullanabilirler. Bununla bir-
likte işletke, kamu kuruluşlarının çoğunda işleyimdekine oranla çok daha 
az bir yer tuttuğuna göre, kimi durumlarda işletkenin ortaya çıkardığı güç-
lükleri bir yana itebiliriz. 

Bu kesimde gördük ki: (1) Bir iş, ayrı ayrı kimselere görev olarak 
verilmek üzere çeşitli biçimlerde bölünebilir, (2) durum elle yapılan işler 
için olduğu gibi vargı işleri için de böyledir, (3) belirli işlerde uzmanla-
şan gereçlerden yararlanılmakta olması, kişiler arasındaki işbölümünü de 
bir ölçüde etkiler. 

işbölümünün Sonuçlan 

İşin şu ya da bu biçimde bölünmesinden doğabilecek sonuçlar iki kü-
mede toplanabilir: {1) Olağan bir çalışma gününde yapılacak işler için 
gerekli kişilerin (bu arada işletkelerin) sayısı ile nitelikleri işbölümünün 
biçimine göre değişebilir; (2) işbölümünü değiştirdiğimizde ulaşılan de-
ğerleri de değiştirebiliriz. Bir başka deyişle, işbölümü kimi işlerin yapıl-
masındaki verimliliği olduğu gibi, edimli olarak gerçekleştirilen amaçlan 
da etkileyebilir. 

Uzmanlaşmanın verim üzerindeki etkisi çok açıktır; örgüt konusuyla 
geçimbilim konusunda yazı yazanlar bunun önemi üzerinde uzun uzun 
durmuşlardır. Örneğin, Adam Smith, Ulusların Varsıllığı adlı yapıtında, 
bir topluiğne yapınağındaki işler işçilere belirli bir sayıda topluiğne yap-
maları istenerek dağıtıldığında bir işçinin günde ancak birkaç düzine top-
luiğne yapabileceğini, buna karşılık bir işçinin eşit uzunlukta topluiğne 
telleri kesmesi, bir başkasının başları yapması, bir üçüncüsünün uçları 
sivriltmesi yoluna gidildiğinde yapmağın günde kişi başına binlerce iğne 
üretebileceğini yazmıştır. Burada iki durumda da benzer işler görülmekte, 
ancak ikinci durumda, belirli bir çalışanlar kümesi işi birinci duruma oran-
la çok daha çabuk yapabilmektedir. 

Seçilen işbölümü biçiminin uygulamada gerçekleştirilecek amaçları 
bir ölçüde belirlemekte olması konusu üzerinde, uzmanlaşmanın verimli-
liğe etkisi üzerinde durulduğundan çok daha az durulmuştur. Bununla bir-
likte, bu konu da bir örnekle kolayca açıklanabilir. Yukarıda verilen sa-
yımlama birimi örneğinde, bir delgideki yanlış sayısı büyük bir olasılıkla 
görevlilerin uzmanlaşma biçimine göre değişecektir. Böylece işin görevli 
başına niceliği gibi niteliği de işbölümünün etkisi altında kalacaktır. İm-
yazmanlar örneğinde, bir yazının yazılışı ile gönderilişi arasındaki ortala-
ma gün ya da döngel sayısı uzmanlaşma biçimine bağlı olabilir. Burada 
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gerek yazının yanıtlanış hızı, gerek görevli başına yazı sayısı işbölümün-
den etkilenecektir. 

Savaş sırasındaki dışsatım onamı denetimi konusuyla ilgili olarak da-
ha önce verdiğimiz örnekte, işbölümünde izlenen yolun amaç üzerindeki 
etkisi daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkabilir. Savaş sırasında dış-
satım denetimi, çoğu kez birbiriyle çelişen çeşitli amaçların göreli önem-
lerinin karşılaştırılmasını gerektirir. Amaçlardan biri az bulunan malları 
elde tutmaktır; bir başkası satış yapılan ülkelerin gereksinmelerini karşı-
lamaktır; üçüncü bir amaç söz konusu malların savaşılan ülkelere geçme-
sini önlemektir. İşbölümünde değişiklik yapılması, görevlilerin bu amaç-
lara verecekleri göreli önemi değiştirebilir. Gerçekten, belirli bir uzman-
laşma durumunda verilen kimi onamlar başka türlü bir uzmanlaşmaya 
gidildiğinde verilmeyebilir de. 

Son olarak, benimsenen uzmanlaşma biçimi, doğrudan doğruya görev-
lilerin doyumu bakımından da birtakım sonuçlar doğurabilir. Örneğin, im-
yazmanlar kümesindeki bir bayana bütün dizeçleme işleri verilmişse, bu 
işin yinelenen bir iş niteliğinde olması, bıkkınlığa, yorgunluğa yol açabilir. 
İmyazmanlar çalışma süresinin bir bölümünde dizeçleme işi yapar da ge-
riye kalan bölümünde öbür işlerle uğraşırlarsa iş onlar için çok daha tatlı, 
çok daha doyurucu bir niteliğe kavuşabilir. 

UZMANLAŞMA VERİM İLE AMAÇLARI NEDEN ETKİLER? 

İşin bölünmesinde izlenen yol, işgücü gereksinmesini ya da gerçekleş-
tirilecek amaçları niçin etkiler? Burada birçok nedenler olmakla birlikte, 
bunların tümü de önemli bir durumla ilgilidir. Bu durum, bir örgüt için-
deki bir görevlinin, bir işletkenin ya da görevliler kümesinin çok sayıda 
işler yapmakta olmasıdır. Bir örgüt içinde işin bir öğesini ayrı bir işletke 
kullanan ayrı bir görevli yapmakta olsaydı, bir görevli ya da işletke bir 
kez kullanıldıktan sonra artık kullanılmasaydı, görevliler arasında bil-
dirişmeye de gerek olmasaydı, uzmanlaşma önemli bir sorun olarak kar-
şımıza çıkmazdı. 

Bir görevlinin, birçok işleri birden yapmakta olmasının iki sonucu var-
dır. Birincisi, belirli bir kıpıda yapmakta olduğu iş,_ onun daha sonraki bir 
kıpıda başka bir iş yapabilme yeteneğini etkiler. Örneğin, yazmcakla ya-
zan bir imyazmanın bir yazıyı dizeçleyebilmesi için yazıncaktan dizecin 
bulunduğu yere doğru bir devinimde bulunması gerekir. Bundan başka, 
imyazmanın yazının yazıldığı kişiyi anımsamakta olması, adı yeniden ara-
maya gerek kalmadan onu dizeçteki yerine doğru olarak koymasını ola-
naklı kılar. Birinci işin yapılması bir bakıma ikincinin yapılmasını güç-
leştirir, başka bir bakımdan kolaylaştırır. 

İkinci olarak, bir kimsenin bir işi yapış biçimi, doğrudan doğruya o 
kimsenin kendi kişiliğiyle birlikte işyerine getirdiği, onun bütün geçmiş 
yaşantılarının bir sonucu olan öğelere bağlıdır. İmyazmanın daha önceki 
yaşantısı boyunca kazandığı alışkanlıklar onun bir yazıyı ne ölçüde hızlı 
ya da doğru olarak yazabileceğini belirler. Bir kimsenin (ya da işletkenin) 
belirli bir işi hızlı ya da iyi bir biçimde yapabilecek duruma getirilmesi 
çok yüksek giderleri gerektirebilir. 
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Bir çalışma kümesinde de buna benzer iç ilişkiler görülebilir. Dör-
düncü Bölüm'le Beşinci Bölüm'de gördüğümüz gibi, bir çalışma kümesi 
çabucak bir araya getirilivermiş bir bireyler topluluğunun çok ötesinde 
bir nesnedir. Küme üyeliği kişide, o kişinin kümeye katılmadan önce edin-
miş bulunmadığı birtakım olanaklar, birtakım davranış eğilimleri yara-
tır. Bir kümeye iş dağıtırken, bir yandan küme yapısının işi olumlu ya da 
olumsuz yönde nasıl etkileyeceğini, öte yandan kümenin o süre içinde 
başka işler de yapmakta olmasının söz konusu işi ne ölçüde kolaylaştıra-
cağını ya da engelleyeceğim düşünmemiz gerekir. 

Dolayısıyla, belirli işbölümü biçimlerinin doğurabileceği sonuçları 
araştırırken, bir kişinin, çalışma kümesinin ya da bir işletkenin belirli bir 
kıpıda işte göstereceği başarının, o kişinin, kümenin ya da işletkenin geç-
mişte yaşadığı deneylere (bu arada onun "içine işlemiş" olduğumuz nes-
nelere) bağlı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalıyız; ayrıca, ilerde 
ondan nasıl bir çalışma bekleyeceğimizi de düşünmek durumundayız. Bu 
bölümde, bu bilgiden örgütler içinde kişilerin uzmanlaşmasıyla ilgili ola-
rak birtakım sonuçlar çıkarmaya çalışacağız; kişilerin uzmanlaşması ile 
işletkelerin uzmanlaşması arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz; kişiler ara-
sındaki uzmanlaşma ile kümeler arasındaki uzmanlaşma arasında var olan 
ilişkiler üzerinde duracağız. Yedinci Bölüm'de ise, çalışma kümeleri ile 
büyük örgüt birimleri arasındaki uzmanlaşmadan (işbölümünden) doğan 
sonuçları inceleme konusu yapacağız. 

İşin tek tek görevliler arasındaki dağılış biçiminin üretimin niceliği 
ile niteliğini genellikle etkilemekte olduğunu yukarıda görmüştük. Şimdi 
de uzmanlaşmaya gidildiğinde işin niceliği ile niteliğini etkileyen belirli 
nedenlerin neler olduğunu inceleyebiliriz. Bu nedenler arasında, beceri ile 
bilginin kazanılması, bir işten öbürüne geçme ile uyum için gerekli süre, 
görevlilerin çalışma süresinin eksiksiz olarak kullanılıp kullanılmaması, 
bıkkınlık ile yorgunluk gibi, uzmanlaşma biçiminin üretimin niceliği ile 
niteliğini de etkileyen çeşitli sonuçları anılabilir. 

Becerilerle* Bilginin Geliştirilmesi 

Bir görevliye bir d ü e v özeti çıkarma işini verir de bu işi çok iyi yap-
tığını görürsek, kendisine başka bir dilev özeti çıkarma işini verdiğimizde 
onu da iyi yapacağına inanmak için elimizde bir neden var demektir. 
Başka bir görevlinin bir yazıyı işletkeyle çabuk, doğru olarak yazdığını 
görürsek, başka yazıları da hızlı, doğru olarak yazabileceği sonucunu çı-
karabiliriz. Birinci görevlinin, yazı yazma işini ya da ikinci görevlinin 
dilev özeti çıkarma işini iyi bir biçimde yapabileceğini beklemek için eli-
mizde bir neden yoktur. Bir görevlinin işteki başarısı, uzun bir süre ayı-
rarak, emek vererek edinilmiş bir özellik, kısa deyişle bir beceridir. 

Yukarıdaki bölücükte verilen örnekler, belirli bir yaşam deneyinin 
(tüze okuluna ya da yazıncak alışımına gitme gibi) etkilerine uğramış 

* Beceri sözcüğü, İngilizce'deki, belirli işleri yapabilme ya da bilgiyi eyleme 
dönüştürebilme yeteneği anlamına gelen skill sözcüğünün karşılığı olarak kulla-
nılmıştır. Dilimizde bu anlamda kullanılan maharet hüner gibi yabancı kökenli 
sözcükleri kullanmaktan kaçındık. (Çeviren) 
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bir kimsenin, belirli bir işte (dilev özeti çıkarma ya da yazı yazma gibi) 
başarılı olmasını sağlayan birtakım beceriler kazandığını göstermektedir. 
Yalnız belirli bir beceri ya da beceriler kümesi ancak belirli sayıda işleri 
başarabilme gücüne güç katar. Tüze alanındaki beceriler belki de bir kim-
senin geçimsel çözümlemeler yapabilme yeteneğini sezilebilir ölçüde ar-
tırmayacaktır. Belirli bir işi yapmaktaki beceri, başka işlerin yapılmasını 
güçleştirebilir de. Örneğin yazmcakla hızlı yazma yatkınlığını kazanan bir 
kimse, bu arada iyi piyano çalma yatkınlığını yitirebilir. 

Üstelik, bir becerinin kazanılması süreve bağlıdır. Bir görevlinin be-
lirli bir beceriyi kazanmasını isteyen bir örgüt, ya bu beceriyi kazanırken 
onun aylığını ödemeli ya da daha önce böyle bir beceriyi kazanmak için 
gerekli sürevle akçal gelimi ödemiş bulunan bir kimseyi çekecek ölçüde 
yüksek aylıklar ödeyebilmelidir. Bundan başka, becerilerin çoğu, belirli 
bir süre kullanılmazlarsa elden çıkarlar. Dolayısıyla, görevlilerin edinmiş 
bulundukları becerileri yüksek bir düzeyde korumaları isteniyorsa, onlara 
becerilerini sık sık kullanma olanağının verilmesi gerekir. Bu nedenler-
den dolayı, bir örgüt içinde, işlerin, görevlilere yatkınlıklarını koruyabil-
mek için yeterince sık kullanabilecekleri, olabildiğince az sayıda iş düşe-
cek biçimde bölüştürülmesinde verimlilik yönünden yarar vardır. 

Ancak çoğu işler (belki işleyimdeki bir kurgu kuşağının en yinelek 
işleri bir yana) gerçekte çok sayıda beceriyi gerektirir. Tek bir beceriyi 
gerektiren bir işin oylumu genellikle bir tek görevliyi bile çalışır durum-
da tutamayacak ölçüde küçüktür. Yaptığımız çözümlemelerden çıkan so-
nuca bakılırsa, iki ya da daha çok beceriyi gerektiren işlerin bir araya 
getirilmesinde, hangi becerilerin birleştirilmekte olduğunun önem taşıma-
ması gerekir. Ancak gerçekte bu konu önemlidir. Örgütler, gereksindikleri 
belirli bir beceriyi edinmiş görevliyi, genellikle, işe alma ya da eğitim 
yoluyla elde edebilirler. Buna karşılık örgütler, kullanmak isteyebilecekleri 
belirli bir beceriler bileşimini edinmiş bir görevliyi kolay bulamazlar. 
Ağızdan yazı yazabilen bir yazıncakçı bulmak ya da böyle birini yetiş-
tirmek genellikle kolaydır. Ancak imyazı eğitimi de görmüş ya da böyle 
bir eğitim görmeye gönlü olan bir geçimbilimci, yangın söndürme konu-
sunda eğitilmiş ya da böyle bir eğitime istekli bir sayman bulmak genel-
likle olanaksızdır. 

Oldukça açık olan bu gerçek üzerinde ilerde daha çok duracağız. Bu-
radaki incelemelerimiz bakımından önemli olan şudur: Bir örgüt içinde 
bir görevde ancak belirli birtakım beceriler dizisini gerektirecek bir işbö-
lümüne gitmek olanağı bulunmakla birlikte, söz konusu görevlerde kimi 
beceriler bir araya getirilebilirken kimi bir araya getirilemeyebilir. Bu tür 
güçlükler çoğu kez verimin azalmasına yol açarlar. Örneğin, imyazı da 
bilen tüzeciler kullanmamız olanağı bulunsaydı daha yüksek bir verim-
liliğe ulaşabilirdik. 

Bir görevde gereksinme duyulacak becerileri daraltarak sağlayabile-
ceğimiz verim artışının, başka etmenlerce aşılarak yok edilebileceğini de 
unutmamalıyız. Şimdilik, öbür koşullar eşitse (ki bu koşullar genellikle 
eşit değildir) kişilerin verimliliğinin, işleri belirli görevlerde gereksinme 
duyulacak becerilerin sayısını bir ölçüde az tutacak biçimde kümelendi-
rerek artırılabileceğini söyleyebiliriz. 
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Uyum Süresi 
Bir işten öbürüne geçişte, ayrıca da yeni işe alışmada yitirilen süre, 

becerinin verim üzerindeki etkisiyle yakından ilgilidir. Bu verimsiz süre 
gövdesel ya da düşünsel bir uyum için geçirilmekte olabilir. Yazı işinden 
dizeçleme işine geçen bir imyazmanm durumu gövdesel uyuma örnektir, 
ikincisine örnek olarak bir buluşbelgesi başvurusunu inceleyen bir görev-
linin ikinci bir başvurunun incelenmesine geçerken, bu ikincisi üzerinde 
bilmesi gerekenleri belleğinde yakalayabilmesi için gerekli süre gösteri-
lebilir. 

Burada, bir evre için ayrı bir işçi kullanılarak gerçekleştirilen bir uz-
manlaşma ile bir tek el değiştirmeden dolayı (bir işletkeden ötekine ge-
çişler ortadan kaldırılarak) sağlanan kazançların, yönergenin iletilmesi 
gibi başka el değiştirmelerden doğan güçlükler yüzünden bir ölçüde ya 
da tümüyle yitirilmesi söz konusudur. Tekbiçim yönergelerin sürekli ola-
rak kullanılabildiği yinelek bir sayımlama işleminde, birinci biçimdeki iş-
bölümü daha yüksek bir verim sağlayabilir; buna karşılık yinelenmeyecek 
olan özel ya da karmaşık bir sayımlama çizelgesi yapma işleminde, ikinci 
tür bir işbölümüne gidilerek bildirişmeden doğan güçlüğün azaltılması 
yeğ tutulabilir. 

Çalışma Süresini Tümüyle Değerlendirme 
Bir iş gününü dolduracak ölçüde iş bulunsun bulunmasın, bir görevli 

genellikle bütün bir gün çalışmak için işe alınır; aylığı da ona göre öde-
nir. Dolayısıyla, dar bir alan içinde kalan birtakım becerileri gerektiren 
bir işin oylumu bir görevliyi bütün gün çalıştıracak ölçüde değilse, görev-
lilerin sürekli olarak çalıştırılabilmesi için, işbölümü, görevlilerde daha 
çok sayıda, daha değişik becerilerin bulunmasını gerektirecek biçimde dü-
zenlenmelidir. Öyleyse, bir örgüt biriminde çalışan görevliler arasındaki 
işbölümü, o birime verilmiş işlerin çeşitliliği ile belirli beceriler gerekti-
ren işlerin niceliğine bağlıdır. 

işin niteliğinde dalgalanmalar oluyorsa "ölü süre"yi önleme sorunu 
daha da güçleşir. Bu sorun, genellikle, görevlilere daha çeşitli işler verip 
böylece bir işin oylumundaki kabarıklığı düşük oylumlu bir başka işle 
gidererek çözülür. Genellikle, belirli birtakım becerileri gerektiren bir 
işin oylumu küçülüp oylumdaki dalgalanmalar arttıkça, bir görevlinin —ça-
lışma süresinin bir bölümünü tümüyle verimsiz bir biçimde geçirmesi is-
tenmiyorsa— daha geniş bir beceriler dizisi edinmiş olması gerekir. 

Bıkkınlık, Yorgunluk 
işbölümünde izlenen yöntem çalışanların doyumu yönünden çeşitli so-

nuçlar doğurabilir. Kişilerin çalışma çevresinde elde ettikleri ya da ara-
dıkları çeşitli doyum türleri Üçüncü Bölüm'de gözden geçirilmişti. Bu ke-
simde konunun yalnız bir yönü, bıkkınlıkla yorgunluk sorunu üzerinde 
duracağız. 

îşleyimle kamu yönetiminde yapılan birçok incelemeler, işlerin aşırı 
ölçüde bölünüp yinelek duruma getirilmesinin yorgunluğun önemli ne-
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derilerinden biri olduğunu açıkça ortaya koymuştur.3 Yorgunluk ya da 
bıkkınlık, verim düşüklüğüne, işe gelmemeye, görevlilerin sık sık işten 
ayrılmalarına yol açabilir. Bununla birlikte, beceri bakımından, uzman-
laşma ile yorgunluk arasındaki ilişkinin yalınç bir ilişki olduğu, bir baş-
ka deyişle işte kullanılan becerilerin az sayıda olmasının yorgunluğu ka-
çınılmaz olarak artırdığı sanılmamalıdır. Burada, işin gerektirdiği uya-
nıklık, aradaki dinlenme sürelerinin dağılışı, doğrudan doğruya işlerin kü-
melendirilişi gibi etmenlerin tümünü göz önünde bulundurmak gerekir. 
Eğitilmiş bir işçinin kendi kendine düş kurmasına olanak sağlayan yinelek 
bir iş, aralıklı, yoğun olmayan bir uyanıklığı gerektiren daha çeşitli bir iş 
ölçüsünde bıkkınlık verici olmayabilir. Burada belirtmek istediğimiz, iş-
bölümünde izlenen yolun, yorgunluk ya da bıkkınlığı etkileyen etmenler-
den yalnız biri olduğu, ancak kuşkusuz tek etmen olmadığıdır. 

Çeşitli İşlerde Becerilerin Yararları Arasında Denge Sağlanması 

Başka düşünceler yanında kısıtlı bir toplam iş oylumunun da, belirli 
bir görevde değişik becerilerle bilgileri bir arada gerekli kılan bir işbölü-
mü biçimini gerektirebileceğini yukarıda görmüştük. Böyle durumlarda, 
görevlerin, gerektirdikleri becerilerden bir bölümüne göre uzmanlaşması, 
uygulamada başka becerilere gereksinmeyi artırabilir. Örneğin, Özel Dış-
satım Onam Altbölümü'nde her görevliye belirli bir ülkeyle ilgili işleri 
verirsek, bunlardan birinin yalnız bu ülkenin sorunları üzerinde beceri 
kazanması gerekecek, ancak söz konusu görevlilerin çok sayıda mallarla il-
gili bilgiler edinmeleri de gerekecektir. Öte yandan, bir görevliyi belirli bir 
mal kümesiyle görevlendirirsek, bu görevlilerin o mallardan elde ne ölçü-
de bulunduğuna ilişkin soruları yanıtlamaları daha kolay, ancak ülkelerin 
ayrı ayrı gereksinmeleri konusunda eksiksiz bir bilgi edinmeleri daha güç 
olacaktır. Vargının mal üzerinde bilgiyi gerektiren yönünü ülke üzerinde 
bilgiyi gerektiren yönünden ayırıp onları ayrı görevlilere verebilseydik 
bu güçlük kuşkusuz ortadan kalkardı. 

Bireylerle İşletkelerin Uzmanlaşması 

İşletkelerle gereçlerin uzmanlaşması konusu, nerdeyse tıpatıp görevli-
lerin uzmanlaşmasında olduğu gibi incelenebilir. İşletkeler kişiler gibi be-
ceriler kazanamamakla birlikte onlara belirli "beceriler" işlenebilir. Çok 
çeşitli becerileri bulunan, bir başka deyişle birçok işler yapabilen bir iş-
letke, belirli bir işi sürekli olarak görmek üzere yapılmış bir başkasına 
göre genellikle ya daha pahalıdır ya da beceri bakımından daha aşağıda-
dır; bir başka deyişle, daha ağır çalışır. Birkaç işi birden yapabilen bir iş-
letke kullanılmakta ise, orada da bir işten ötekine geçişte uyum süresi söz 
konusu olabilir. Öte yandan, iş oylumu yetersizse daha hızlı ancak daha 
az sayıda işlem yapabilen işletke sürekli olarak çalıştırılamayabilir; işlet-
kenin giderlerinden birçoğu işletke boş durduğunda da sürüp gider. 

İşletkelerle gereçlerin kullanıldığı yerlerde, bundan başka, işletkeler 
arasındaki işbölümü ile görevliler arasındaki işbölümünü birbiriyle uyum-
lu kılmak sorunu da vardır. Bir işçinin yalnız tek bir işletkeyi ya da yal-

3 Bu konu Maier'in Psyhology in Industry adlı yapıtının 15'inci bölümünde ek-
siksiz bir biçimde incelenmiştir. 
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nız bir örnek işletkeleri kullanması durumunda, o işçide aranan beceri-
lerin azalmış olması birtakım yararlar sağlar. Tek amaçlı gereçlerin kul-
lanıldığı yerlerde işçinin bir gereçten öbürüne geçmesi sırasında süre yir 
tirilir; buna karşılık birkaç işi birden yapan gereçlerin kullanıldığı durum-
larda yalnız işletkeyi öbür işi yapacak biçimde işletmek için bir süreye 
gereksinme duyulur. İşletkenin, işçinin ilgisini ancak aralıklı olarak ge-
rektirdiği durumlarda, söz konusu işçiye o süre içinde başka işler de gör-
dürülmezse, işçinin çalışma süresinin büyük bir bölümü boşa gitmiş olur. 
İncelememizi daha da ileri götürmeden, işletkelerle gereçlerin kullanıldığı 
yerlerdeki işbölümü sorunlarının —biraz daha karmaşık da olsa— yalnız 
görevliler arasında bir işbölümünün söz konusu olduğu durumlardakinden 
özünde ayrı olmadığını söyleyebiliriz. 

Bireylerle Kümelerin Uzmanlaşması 
Kuramsal bakımdan, bir örgüt içinde işin bölüştürülmesi sorunu tü-

müyle "aşağıdan yukarıya doğru" ele alınabilir. Bir başka deyişle, örgütün 
gereksinme duyacağı çeşitli işleri gözden geçirmek, bu işlerin en uygun 
nasıl kümelendirilerek kişilere görev olarak verilebileceğini saptamak, on-
dan sonra görevleri en alt düzeydeki örgüt birimleri içinde toplayıp onları 
da kendi aralarında kümelendirerek yukarıya doğru daha büyük birimleri 
oluşturmak gidilebilecek bir yoldur. Kurulu örgütler içinde yapılmakta 
olan işler öylesine çeşitli, bu işlerin neler olması gerektiğini önceden göz 
önünde somutlaştırmak öylesine güçtür ki, uygulamada aşağıdan yuka-
rıya doğru böyle bir çözümlemeyi yürütmek olanak dışıdır. Oldum olası 
örgütler bu biçimde de kurulmamaktadır. Daha önce kısaca belirttiğimiz 
gibi, örgütler çoğu kez yukarıdan aşağıya doğru bir "bölme" süreci so-
nunda geliştirilip ortaya konurlar. Örgütün genel amacından yola çıkıla-
rak, önce bu genel amacı gerçekleştirebilmek için başlıca ne gibi çalışma-
lara gerek bulunduğu saptanır; bu çalışmalar da kendi içlerinde ikincil 
eylemlere ayrılarak çalışma böylece sürdürülür. Örgüt yapısının —özel-
likle yeni örgütlerin yapısının— ortaya çıkarılmasından önceki çözümleme 
evresi, genellikle aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya doğru yönel-
miş bir işlemdir. 

Bunun böyle olması, bireyler arasındaki işbölümü bakımından önemli 
sonuçlar doğurur. Somut bir örnek düşünelim. Diyelim ki Buluşbelgesi 
Kolu'nu balkı devingeçleri, yeryağı kimyası ile benzerleri gibi belirli alan-
lardaki buluşbelgesi başvurularını incelemekle görevli alt birimlere ayır-
dık. Bu alt birimlerde amacı gerçekleştirebilmek için imyazı işine bir öl-
çüde gereksinme duyulacaktır. Ancak alt birimlerdeki imyazı işinin oylu-
mu, bu işi yapacaklar arasındaki işbölümünün biçimini bir ölçüde belirle-
yebilir. Alt birimlerde yalnız bir imyazman gerektirecek ölçüde iş varsa, 
yazıncakçılarla dizeçleme uzmanlarını buralarda ayrı ayrı, sürekli olarak 
çalıştıramayacağımız açıktır. Öyleyse, örgüt birimlerinin yapısı veri ola-
rak alınır, bir başka deyişle değişmez varsayılırsa, eylemli olanaksızlık yü-
zünden kişiler arasındaki birtakım işbölümü biçimleri uygulanamaz. Ter-
sine, yazı yazma işini dizeçleme işinden ayırmayı düşünüyorsak, bu kez 
örgüt birimleri arasındaki işbölümü konusunu yeniden gözden geçirme-
miz, imyazı işleri yapan görevlileri ayrı örgüt birimleri içinde kümelen-
dirme yoluna gitmemiz gerekir. 
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Kişi usunun karmaşık durumları bütün ayrıntılarıyla kavramakta kar-
şılaştığı güçlükler göz önünde bulundurulduğunda, büyücek bir örgüt için-
deki işbölümü konusunda soruna aşağıdan yukarıya bakan görüşle yuka-
rıdan aşağıya doğru bakan görüşün ikisinden de yararlanmak gerekecek-
tir. Biz de bireyler arasındaki işbölümü konusunu tartışırken daha çok 
işin yalınç öğelerinden söz -ettik, soruna' aşağıdan yukarıya doğru baktık. 
Örgüt birimleri arasındaki işbölümü konusunu ele alacağımız Yedinci Bö-
lüm'de ise sorunu daha çok yukarıdan aşağıya doğru ele alan görüş ege-
men olacaktır. Gerçekte işbölümü ya da uzmanlaşma konusundaki bu iki 
yaklaşım, birbirini bütünleyen iki görüş sayılmalıdır. Örgüt yapısının 
köklü bir biçimde incelenebilmesi için bunların ikisi de çok gereklidir. 

İŞBÖLÜMÜ TASARLARI 

Belirli bir büyüklükteki örgütlerin nerdeyse tümünde, biçimsel örgüt 
tasarları, birimlerle —genellikle— görevliler arasındaki işbölümünü içine 
alır. Bu tasarlar, "John Jones şunu, şunu yapacaktır" gibi belirli buyruk-
lar biçiminde olabileceği gibi, John Jones'un işinin yazılı bir tanımı biçi-
minde, ya da işin çeşitli bölümlerini kimin yapacağını gösteren bir yazı 
biçiminde ortaya çıkabilirler. Öbür biçimsel tasarlar gibi, işbölümü tasar-
ları da uygulanabilir, örgütün çalışması sırasında göz önünde bulundurul-
mayabilir ya da uyulmayabilirler. Bu kesimde, işbölümünün tasarlanma-
sında göz önünde bulundurulması gereken, yukarıda tartıştıklarımızın da 
dışında kalan birtakım düşünceleri inceleme konusu yapacağız. 

Tasarlamanın Kısıtlılıkları 

Bir işbölümü tasarı, daha önce tartışılanlardan başka, biçimsel örgü-
tün büsbütün ya da geniş ölçüde denetimi dışında bulunan birtakım ve-
rileri göz önünde bulundurmazsa uygulamada tümüyle onanmaz. Toplum 
içinde var olan işbölümü ya da uzmanlaşma biçimleri, kişilerin kendi de-
vinçleri üzerindeki düşünceleri, var olan çalışma kümelerinin toplumsal 
yapıları, bir de başka —belki de çelişen—• örgüt tasarlarının varlığı bu ve-
riler arasındadır. 

Toplumdaki Uzmanlaşma. Toplumdaki uzmanlaşma biçimi, işi tasar-
layanların işbölümü sorununu geniş ölçüde "çözer." İş tasarcısı birçok "ve-
riler"le karşı karşıyadır. Birçok kimseler —belki "ak yakalı" görevlilerin 
çoğu—- daha önce gördükleri deneylerle eğitim sonucu, belirli beceriler,, 
belirli yetenekler kazanmışlardır. Bir örgüt, amacını gerçekleştirebilmek 
için belirli bir beceriye gereksinme duyuyorsa, bu beceride uzmanlaşmış 
ancak toplum içindeki yetişme süreci boyunca o beceriyle birlikte kaza-
nılan başka becerileri de bulunan bir kimseye başvurmalıdır. Örneğin, bir 
örgüt içinde belirli bir türde geçimbilim bilgisini gerektiren vargılara ge-
rek duyuluyorsa kural olarak bir geçimbilimcinin işe alınması yoluna gi-
dilir. 

Göreve alınan bir geçimbilimcinin işi kendiliğinden belirlenmiş olur; 
bu ise geçimbilimsel konularla uğraşmaktır. Yine, bir yazıncakçının işi 
işletkeyle yazmak, imyazmanm işi ağızdan yazı almak, tüzecinin işi gö-
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rüş bildirmektir. Bu kimseler bir örgüte alınınca oraya kendi işlerini de 
birlikte getirirler. Yaptıkları işlerin çoğu, en azından o alanla ilgili beceri 
kümeleri bakımından, önceden tanımlanmıştır. Söz konusu çalışmalar, iş 
tasarcısmca bilinçli ya da ussal olarak tasarlanmamışlardır. 

Örgütlerdeki birçok görevlerin kapsamı toplumca tümüyle ya da bir 
ölçüde belirtilmiş olmakla birlikte, birçok görevlerle onlardan birçoğunun 
kimi bölümleri 'örgüt çalışmaları açısından tanımlanmıştır. Nerdeyse bü-
tün örgütlerde, o örgüte özgü birçok işler bulunur. Bu gibi işleri yapan 
kimseler, söz konusu işin kapsamına giren belirli eylemleri bildikleri için 
o örgüt bakımından değerlidirler. İşin bireyler arasında bölüştürülmesi 
sorunu, daha çok, bu gibi toplumca değil de o örgütün özel gereksinmeleri 
göz önünde bulundurularak tanımlanmış görevler için söz konusudur. Bu-
rada gözetmen ya da iş tasarcısı için özgür bir vargı alanı vardır; güç bir 
soru olan nasıl bir işbölümüne gitmeli sorusunu da yanıtlaması gerekir. 

Örneğin, bir toplum çalışması örgütünde birtakım işler toplumca ta-
nımlanmıştır; bunları doldurmak için de toplum çalışması alanında eği-
tim görmüş kimseler göreve alınır. Ancak hangi toplum çalışması uzma-
nına hangi dizeçlerin görev olarak verileceği, dizeçlerin çeşidine mi yok-
sa yer ilkesine göre mi bir işbölümüne gidileceği işin tasarlanması sıra-
sında çözülmesi gereken sorunlardır. 

Görevlinin Beklentileri. Gözetmen, toplumda yürürlükte olan işbölü-
mü biçimlerinin tüm olarak tanımlamadığı işlerin kapsamını belirtmekte 
bir ölçüde özgür olmakla birlikte, bu konuda bir yeğlemede bulunurken, 
görevlilerin söz konusu işin içeriğinin ne "olması gerektiği" yolundaki 
beklentilerini de göz önünde tutmalıdır. Bireylerin, örgüt içindeki devinç-
leri konusunda birtakım tasarımları vardır; bu tasarımlar ise onların ken-
dilerine görev olarak verilen işlere karşı olan tepkilerini de bir ölçüde 
etkiler. Kimi kişiler birtakım işleri kendilerine yakıştırmazlar. Bir im-
yazman, giriş çıkışlar yoğunlaştığında asamakta çalışması yolundaki bir 
öneriyi başkaldırı duygularıyla karşılar. 

Kümelerin Toplumsal Yapısı. Geçen bölümde, çalışma kümelerinin, 
bir ölçüde işbölümünün sonucu olan bir toplumsal yapı kazandıklarını be-
lirtmiştik. İşlerin yeniden dağıtılması büyük bir olasılıkla bu toplumsal 
yapıyı bozarak kümenin gönülgücünde ağır sarsıntılara yol açar. Asamak-
çının dizeçleme işine yardım etmesi çok büyük bir olasılıkla bir kümenin 
toplumsal düzenini altüst eder. 

Çelişen Örgüt Tasarları. İş tasarcısınm değiştiremeyeceği yürürlükte-
ki örgüt tasarları, onun işleri dağıtma özgürlüğünü kısıtlayabilir. Örne-
ğin birleşik generkte görevlerden çoğunun hangi bölüte sokulacağının 
ABG Görevliler Kurulu'nca (ya da kimi durumlarda ilgili kurumun özek-
sel görevliler birimince) onaylanması gerekir. Kendi biriminde yeni bir 
işbölümüne gitmek isteyen bir bölüm başkanının yeni görevlerin bölü-
tünü saptama konusunda bir yetkisi yoktur. Görevlerin yeniden dağıtıl-
ması sonucunda, bölütleme görevlisi bir görevin daha aşağı bir bölüte 
sokulması gerektiği kanısına varabilir. Görevler yeniden bölütlenip daha 
aşağı bir bölüte sokulurken o görevdeki kişinin eski aylığını koruması 
olanağı sağlanırsa da, bölütteki bir alçalma belki de görevlinin övüncüne, 
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işteki doyumuna indirilmiş ağır bir yumruk etkisi yapabilecektir. Bun-
dan başka, görevin girdiği bölüt, aylığın niceliğini, dolayısıyla o göreve 
atanabilecek kişilerin niteliğini de belirleyip kısıtlar. 

İşbölümünde Değerlerin Çatışması 
Şimdi de iş tasarcısınm özgürlüğünü kısıtlayan etmenlerin sonuncu-

suna geliyoruz. İşlerin çeşitli biçimlerde bölünebileceğini varsaysak bile, 
iş tasarcısının bu yollardan birini seçmesi, gerçekleştirmeye çalıştığı yö-
netsel amaca bağlı olacaktır. Burada söz konusu olan, en yüksek verimi 
sağlayacak işbölümü biçimini seçmek gibi kolay bir sorun değildir. Bir iş-
bölümü tasarmın, belirli amaçlar ya da değerler açısından üstünlükleri 
de, sakıncaları da bulunacaktır. Bu üstünlüklerle sakıncaların amaçlar göz 
önünde bulundurularak tartışılması gerekir; dolayısıyla söz konusu izlen-
cenin vurgusunda yapılacak bir değişiklik işbölümünde de değişikliği ge-
rektirebilir. Durum, aşağıdaki örneğin de gösterdiği üzere bir ölçüde yi-
nelek işler için olduğu gibi karmaşık işler için de böyledir.4 

Buluşbelgesi Kolu'nun önemli görevlerinden biri, verilen buluşbelge-
lerinin basılı örneklerini kamunun yararlanmasına sunmaktır. Buluşbel-
gesi örnekleri isteklerinin çoğu ulakla gelir. İki milyonu aşan çeşitli bu-
luşbelgelerinin örnekleri yaklaşık olarak dokuz dönüm genişliğinde bir 
alan kaplayan sergenlerde saklanır. Bir istekte genellikle birçok —ortala-
ma altı dolayında— buluşbelgesi istenir. Öyleyse bu istekleri karşılamak-
la görevli bir birimde nasıl bir işbölümüne gitmeliyiz? 

Önce, bu çalışmanın yürütülmesi sırasında gerçekleştirilmesi söz ko-
nusu olan değerler nelerdir? Bu tür çalışmaların amaçları genel olarak 
üçe ayrılabilir: (1) Nitelik ya da doğruluk, (2) hız, (3) tutumluluk. Yu-
karıdaki örnekte doğruluk, istenen buluşbelgelerinin sergenlerden alınıp 
isteyen kişilere yollanması anlamına gelir. Hız, isteklerin alındığı günle 
yanıtların gönderildiği gün arasında olabildiğince kısa bir sürenin bulun-
ması demektir. Tutumluluk, işlemin yapılmasında gelimin olabildiğince 
düşük tutulması demektir. Genellikle hız bakımından en önde bulunan 
bir işlem, doğruluk ya da tutumluluk bakımından o düzeyde olmaz. Bu-
nun tersi de doğrudur. 

Usa gelen bir çözüm yolu, belirli bir görevlinin bir istek yazısını alıp 
dizeçlere gitmesi, istenen buluşbelgelerini çıkarması, bunları bir araya 
getirip yollamasıdır. Deneyler, işlemin yanİışsız olarak yapılması bakı-
mından çok uygun olan bu yolun, dizeçlerin bulunduğu odanın bir ucun-
dan öbür ucuna giderken yitirilen süre dolayısıyla çok pahalı olduğunu 
ortaya koymuştur. 

İkinci bir çözüm yolu, bir görevlinin istek yazılarından buluşbelgesi 
sırasayılarını çıkarıp, istek sırasayısı ya da istekte bulunanın adıyla bir-
likte ayrı ayrı küçük kâğıtlara yazması olabilir. Her 100.000 dizeçle ayn 

4 Bu kesimdeki düşüncelerin geliştirilmesinde ABG Geçinge Kolu'ndan William 
R. Divine ile arkadaşlarının Production Planning and Control in Office  Operations 
adlı yapıtından yararlandık, (y. 21-26); bundan dolayı yazarlara gönülden borç-
luyuz. 
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bir görevliler kümesi görevlendirilip bunlardan her biri kendine düşecek 
sayıda dizeçten buluşbelgelerini çıkarır. Çıkarılıp istek sergeline götürülen 
belgeler isteklere verilen sırasayıya göre yeniden sıraya konarak belirli 
bir yazıyla istenen buluşbelgeleri bir araya getirilip gönderilir. Burada iki 
ek iş (kâğıtlara sırasayı ile ad yazılması, bir de istenen belgelerin bir ara-
ya getirilmesi) ortaya çıkmakta, ancak buna karşılık gidip gelme süresin-
den geniş ölçüde kısıntı yapılmış olmaktadır. 

Üçüncü bir çözüm yolu, dizeçlerin bundan önceki —ikinci— çözüm 
yolunda olduğu gibi kümelere ayrılması, ancak bir buluşbelgesi için ayrı 
bir kâğıt kullanılacak yerde isteğin sırasıyla çeşitli dizeç kümelerinden 
geçirilip istenen buluşbelgelerinin istek yazısına iğnelenmesidir. Bu yola 
gidildiğinde, yukarıdaki iki sayılı çözüm yolunda söz konusu edilen iki 
ek işlem aradan çıkarılmış, ancak isteklerin çeşitli dizeç kümelerinde ayrı 
ayrı duraklaması gerekeceğinden, belki de isteklerin karşılanması süresi 
geniş ölçüde uzamış olmaktadır. Bundan başka, buluşbelgesi örnekleri iş-
lem sırasında istek yazısından ayrılıp yitebilir, böylece de yapılan işin 
doğruluk düzeyinde bir gerileme olur. 

Saydığımız bu üç yönteme de, bir araya getirilen buluşbelgelerinin 
istek yazısındaki belge sırasayılarıyla karşılaştırılıp denetlenmesini sağla-
yacak son bir işlem eklenebilir. Böyle bir işlemin eklenmesi yanlış sayı-
sını azaltır, ancak gelimi yükseltip hızı düşürür. 

Bu üç yoldan birinin seçilmesi, hangi değerlere ya da amaca daha 
çok önem verildiği sorusuna alınacak karşılığa bağlıdır; söz konusu seçme 
soyut olarak yapılamaz. Buluşbelgesi Kolu, işbölümünün biçimi üzerindeki 
vargısını oluştururken, bir yandan giderlerin düşük tutulmasını isteyen 
ödenek alt-kurulunun, öte yandan buluşbelgesi savunmanlarının işinin hız-
lı görülmesini sağlamak isteyen Buluşbelgesi Savunmanları Birliği'nin bas-
kısını üzerinde duyacaktır. Ölçüt ya da değerin, dolayısıyla işbölümü yön-
teminin seçimi, örgütün geleceğini geniş ölçüde etkileyebilir. İşbölümü 
biçimi, söz konusu birimin gönülgücü üzerinde de bir ölçüde etki yapa-
bilir. 

Ö Z E T 

Bu bölümde, örgüt yapısını oluşturan en önemli öğelerden biri olan 
işbölümü konusunu incelemeye başladık. İşin bölünme biçimi, gerek ör-
gütün verimi, gerek gerçekleştirilmek istenen amaçlar bakımından önemli 
sonuçlar doğurabilir. Yukarıda, bireyler arasındaki işbölümünde bu so-
nuçların nasıl ortaya çıktığını ayrıntılı olarak inceledik. Bir örgütteki ey-
lemli işbölümü bir yandan biçimsel tasarlamanın, bir yandan da doğal et-
menlerin bir sonucudur. Bu bölümün son yüzlemlerinde, bu konuda iş ta-
sarcısının eylem özgürlüğünü kısıtlayan etmenlerden bir bölümüne, ayrı-
ca da onun işbölümüyle örgütün belirli amaçları, belirli değerleri arasın-
da nasıl uyum sağladığına değindik. 
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7. 
Bölüm 

İŞİN BÖLÜNMESİ: 
ÖRGÜT BİRİMLERİ ARASINDA İŞBÖLÜMÜ 

Bu bölümde belirli amaçların ya da işlerin örgüt birimlerine görev 
olarak verilmesinin nedenlerini, bir başka deyişle kümeler arasındaki iş-
bölümü konusunu inceleyeceğiz. Bir koldaki bütün geçimbilimcilerin ne-
den o kolim çeşitli birimlerine dağıtılacak yerde bir geçimbilim bölümü 
içinde toplandıkları gibi soruların karşılığını araştırmaya çalışacağız. 

Bireyler arasındaki işbölümü sorunları tartışılırken sözü edilen dü-
şüncelerin çoğu burada da geçerlidir. Önce, toplumdaki çeşitli uğraş kü-
melerinin yapısı, örgütlerin yapısını geniş ölçüde etkileyecektir. İkinci 
olarak, önerilen bir örgüt tasarının sonuçları, ulaşılmak istenen belirli 
amaçlar göz önünde bulundurularak kestirilmeli, "verimlilik" bu amaçlar 
açısından değerlendirilmelidir. Üçüncü olarak, örgüt birimleri arasında 
yapılan belirli bir işbölümü, kimi değerleri, değişik bir işbölümüne oran-
la daha iyi gerçekleştirir. Dolayısıyla örgüt yapısı üzerindeki tartışmalar 
çoğu kez bir verimlilik tartışması değil, örgütün gerçekleştirmeye çalışa-
cağı değerlerin neler olduğu konusundaki köklü düşünce ayrılıklarıdır.1 

GELENEKSEL YAPI KURAMI 

Bir örgütün yapacağı işi bölmenin "en iyi tek yolu" üzerinde yöneti-
cilerle yönetim kuramcılarınca geniş incelemeler yapılmıştır. Bu incele-
meler sonucunda, eldeki işbölümü ya da uzmanlaşma çeşitlerini gösteren 
bir bölümleme ile bu uzmanlaşma çeşitlerinin üstünlükleriyle sakıncaları 

1 Örgüt yapısının gerçekleştirilmek istenen amaçlara bağlı olduğu gerçeğinin, 
Hoover Kurulu'nca —Kurul'un öğütlemelerine katılmayanların kimi karşıoy ya-
zıları dışında— nerdeyse tümüyle gözden uzak tutulmuş olması acıdır. "Daha ve-
rimli" bir örgütlenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yapılan Kurul önerilerinin ço-
ğunda bu tür değer sorunlarının bulunduğunu gösteren belirtiler vardır, önerile-
rin belirli eylem izlenceleriyle ilgili yurttaş kümeleri arasında uyandırdığı tepki-
ler, örneğin eski savaşçıların kurdukları örgütlerin, sayrılarevlerinin Eski Savaş-
çılar Örgütü'nden ayrılması görüşüne karşı koymaları ile işveren kümelerinin iş-
sizlere yardım örgütleriyle işçi bulma kuruluşlarının Çalışma Bakanlığı'na bağ-
lanması görüşüne karşı çıkmaları bu arada anılabilir. 
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konusunda belirli birtakım düşünceler ortaya çıkmıştır. Bu betikte gele-
neksel "uzmanlaşma çeşitleri" ayırımı üzerinde çokça durmak olanağını 
bulamayacağız; ancak bu konuyla ilgili bilimsözleri yönetimbilim sözlü-
ğünde öylesine yerleşmiştir ki, okuyucularımız onları bir ölçüde öğrenmek 
isteyebilirler. 

Uzmanlaşma Çeşitleri 
En çok benimsenen bölümleme, örgüt birimlerinin, çeşitli işlerin aşa-

ğıdaki dört biçimde bir araya getirilerek kurulabileceğini söyleyen Gu-
lick'in öne sürdüğü bölümlemedir: 

(a) Ortak bir amaca yönelmiş işlerin bir araya getirilmesi— Burada 
söz konusu edilen amaç, tüm örgüt amacına yönelmiş bir alt amaçtır. Ör-
neğin, yangının yol açtığı yitiklerin azaltılmasını kent yönetiminin bir 
alt amacı olarak alırsak, yangın söndürme bölümü amaca göre kurulmuş 
bir örgüt niteliği taşır. 

(b) Ortak süreçlerden (işlemler dizisinden) yararlanan işlerin bir 
küme içine sokulması— Örneğin, kentin bayındırlık tasarı işlerini içine 
alan görevlerinin nerdeyse tümü genellikle bir bayındırlık bölümü içinde 
toplanır. 

(c) Belirli bir alıcılar (clientele) kümesinin yararlandığı işlerin bir 
araya getirilmesi— Buradaki alıcılar, bütün örgütün çalışmalarından ya-
rarlanan daha geniş alıcılar kümesi içinde ayrı bir küme oluştururlar. Ör-
neğin, birleşik generk yönetiminin Kızılderililer için gördüğü işlerin çoğu 
Kızılderililer Örgütü'nce sağlanır. 

(d) Örgütün eylem çevresi içinde belirli bir alanda yapılan işlerin 
bir araya getirilmesi— ABG Güvenlik Örgütü'nün bölge kuruluşları, ala-
na göre işbölümü yapılarak kurulmuş birimlerin birer örneğidir. 

Bir örgüt içinde böyle bir düzene göre işbölümü yapabilmek için, ya 
örgütün alt amaçlarını belirleyip bunlar için ayrı birer birim kurmamız, 
ya başlıca süreçleri ortaya koyup bunlar için birer birim oluşturmamız, 
ya örgütten yararlanan alıcıları saptayıp bunlar için ayrı birer birim kur-
mamız, ya da işin görüleceği alanı bölgelere ayırıp onlar için birer birim 
ortaya koymamız gerekir. 

Böyle Bir Düzenin Güçlükleri 
işbölümünün dayanakları konusundaki bu bölümleme düşündürücü 

olmakla birlikte, pek önemsenmemelidir. Çoğu kez, belirli bir örgüt biri-
minin yukarıdaki türlerden hangisine girdiğini saptamak güçtür; gerçek-
ten de örgütlerin birçoğunda bunların tümü de bulunabilmektedir. Örne-
ğin, bir kentin kolluk örgütündeki aktöre kolluğu bölümü amaca göre mi, 
sürece göre mi, alıcılara göre mi, yoksa alana göre mi kurulmuştur? Söz 
konusu birimde, gerçekte bunlardan dördünün de birtakım özellikleri var-
dır. "Fuhşun ortadan kaldırılması," "suçun ortadan kaldırılması" genel 

2 "Notes on the Theory of  Organization," Papers on the Science of  Adminis-
tration, y. 15. 
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başlığı altında bir alt amaç ise, amaca göre kurulmuş bir birim söz konu-
sudur. Ancak aktöre kolluğu bölümü, kolluk örgütünün geri kalan kesi-
minde kullanılanlardan ayrı işlemdizileri ile yöntemler kullanır, dolayı-
sıyla da süreç bakımından ayrı bir bölümdür. Bu bölümün uğraştığı ayrı 
bir yurttaş kümesi (fuhuş  yaptıranlar ya da onların kurbanları) vardır. 
Bölümün çalışmaları daha çok kentin belirli bölgelerinde toplanır.3 

Belirli bir örgütün bu bölümlerden hangisine girdiği konusunda an-
laşabilsek bile, bu bölümleme bize belirli bir çalışmayı nasıl örgütlendir-
memiz gerektiğini bildirmez. Her örgüt birimi içinde, örneğin, ortak bir 
amaca yönelmiş işleri bir araya getirirsek, bu kez ortak süreçlere daya-
nan, ortak, bir yurttaş kümesine yarayan ya da ortak alanlara dağılmış 
bulunan işleri bu birimler içine serpiştirmemiz gerekir. Birleşik generk 
bakanlıkları amaca göre kurulmuş birer birimse, tüze uzmanlığına daya-
nan görevleri bir yerde toplamayıp bütün bakanlıklara dağıtmak, eski sa-
vaşçılarla ilgili görevleri çeşitli bakanlıklara serpiştirmek, Birleşik Ame-
rika'nın her bölgesini çeşitli birleşik generk kuruluşlarının çalışmaların-
dan yararlandırmak gerekecektir. Görülüyor ki, işleri kümelendirmenin 
dört ya da daha çok yolunun bulunduğunu bilmek, aralarında bir çatış-
ma söz konusu olduğunda bunlardan hangisinin yeğ tutulması gerektiği 
konusunda bize bir ipucu vermemektedir." 

Bu bölümlemenin açıklıktan uzak oluşu, bu arada işlerin kümelendi-
rilmesinde birbiriyle çelişen ölçütler öne sürmesi, yararını önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Söz konusu bölümlemenin bize öğrettiği başlıca gerçek, 
bir örgütün çalışmalarının çeşitli biçimlerde kümelendirilebileceği, onu 
belirli bir biçimde kümelendirmenin, başka bir çeşit kümelendirmeye gö-
re değişik birtakım sonuçlar doğurabileceğidir. 

BÖLÜMLERE AYIRMA SÜRECİ 

Örgüt içinde işbölümünün önceden eksiksiz olarak tasarlanması, çok 
genel ölçüler içinde olduğu durumlar bir yana, seyrek görülür. Kamu ör-
gütlerindeki yüzlerce, binlerce görev, çalışmalar, karşılıklı ilişkiler, o ör-
gütlerin kuruluşu sırasında örgütlendirme uzmanlarınca göz önünde so-

3 Hangi işleri bir araya getirerek "başlıca amaç"a göre bir örgüt kurulabile-
ceği vargısına ulaşmaktaki güçlüğün güzel bir örneğiyle Hoover Kurulu'nun (Com-
mission on Organization of  the Executive Branch of  the Government) yazanağın-
da karşılaşmaktayız. Örneğin, Kurul tüm sağlık işleriyle sayrılarevi işlerinin bir 
Ortak Sağlık İşleri Örgütü içinde birleştirilmesini önermişti. Kurul üyelerinden 
üçü "Kanımızca bu öneri bu yazanakta bütün kurulca benimsenen ana ilkelerden 
ikisine aykırı düşmektedir. Bu ilkeler şunlardır: (1) Generk kuruluşları başlıca 
amaçlara göre bakanlıklara ayrılmalıdır..." diyerek bu öneriye katılmadılar. Bu 
karşıoy yazışma Kurul üyelerinden biri şu karşılığı verdi: "Bir ortak Sağlık İşleri 
Örgütü'nün kurulması örgütlenmenin ana ilkelerine aykırı değildir. Birleşik ge-
nerkin bellibaşlı bütün sağlık çalışmalarının bir tek örgüt içinde bir araya geti-
rilmesi, Kurul'umuzun önerebildiği en açık amaca göre örgütlenme örneklerinden 
biridir" diyerek bu düşünceye katılmamışlardı. Hoover Kurulu. Report on MedicaJ 
Activities (Washington: Government Printing Office,  1949). y. 42, 48. 

4 Bu güçlükler Simon'ın Administrative Behavior adlı yapıtında daha doyu-
rucu bir biçimde tartışılmıştır (Bakınız: Bölüm 2). 
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mutlaştırılıp tasarlanmamıştır. Genellikle örgütler tek bir göze olarak ku-
rulup aşama aşama bölümlere ayrılarak genişler.5 

İkinci Bölüm'de, örgütlerin gelişimini ortaya çıktıkları döneme dek 
incelemiştik. Bu evrede genellikle örgütün başına geçmek üzere bir yöne-
tici atanır. Bu yönetici, genel olarak güvendiği birkaç kişiyi danışmak 
üzere çağırır. Sorunlar bu küçük kümenin —tek birimli örgütün— önüne 
geldikçe kümenin içinden ya da dışından belirli bir kimse belirli sorun-
larla uğraşmak üzere görevlendirilecektir. Bu kimse de, güvendiği birkaç 
kişiyi çağıracak, bu iş aşağıya doğru benzer biçimde yinelenerek çeşitli 
örgüt düzeyleri ortaya çıkacaktır. 

Örneğin, Marshall Tasarı'nın Kurultay'ca onanması üzerine kurulan 
Geçimsel İşbirliği Örgütü, 1948 açaraymın başında on kişi dolayında üye-
si olan tek birimli bir örgütken, bozaran sonundan önce yalnız özekte 700 
kişi çalıştıran, en az otuz kırk birimli bir örgüte dönüşmüştü. Yeni bölüm-
ler kurulması işi bu süre boyunca çalışmaların en ağırlıklı yanı olmuştu. 
Başka durumlarda —örneğin örneksel bir kentin kolluk örgütünde— bu 
iş daha ağır ilerler, örgüt büyüdükçe (kent geliştikçe) ya da görevlerine 
yenileri (örneğin gidişgeliş denetimi) eklendikçe gerçekleşir. 

Bölümlere ayrılma işi sorunların ortaya çıkışma, ilgililerin bu sorun-
lara karşı tepki gösterme biçimine, bir başka deyişle onların benimsemiş 
bulundukları değerlerle becerilerine bağlıdır. Somut sorunlar önceden ay-
rıntılı olarak bilinemeyeceğine, ayrıca da nasıl olsa ussal bir düzen için-
de ortaya çıkmayacağına göre, büyüme sürecine önceden tasarlanmış ül-
küsel bir örgüt yapısını ortaya çıkaracak biçimde yön verilemez. Dolayı-
sıyla örgüt yapısına istenen biçimin verilmesi genellikle kurulu örgütle-
rin yenide» düzenlenmesi sırasında söz konusu olabilir. Bununla birlikte, 
yeni örgütlerin kurulması sırasında bu bakımdan en azından bir ölçüde 
etki yapmanın olanak dışı olmadığı da bilinmelidir. 

Bugün de gerek yerel düzeyde, gerek üye generk ya da birleşik generk 
düzeylerinde, yukarıda açıklanan biçimde oluşmuş, ayrıntılı, karmaşık bir 
yönetim aygıtı vardır. Çeşitli bakanlık ya da örgütlerle bunların aşağıya 
doğru inen çeşitli örgüt düzeyleri bulunmaktadır. Örgütlendirmeye iliş-
kin somut sorunlar, belirli görevlerin bu büyük yapı içinde nereye veri-
leceğiyle ilgilidir. Buradaki incelemelerimizde, belirli işlerin neden bugün 
bulundukları yerlere görev olarak verildiği, birtakım görevlerin neden bir 
birimden bir başkasına taşındığı, ortaya çıkan yeni görevlerin yerinin na-
sıl saptandığı konularını aydınlatmaya çalışacağız. 

BÖLÜMLER ARASINDAKİ İŞBÖLÜMÜNÜN SONUÇLARI 

Örgüt yapısına ilişkin vargılar, başka vargılar gibi, istenen bir sonu-
cu gerçekleştirmeye elverişli çözüm yolları arasında bir seçme yapma 
anlamını taşır. Kişiler bir örgütte belirli bir değişikliğin yapılması görü-
şünü savunduklarında, bu değişikliğin onların istedikleri ya da iyi say-
dıkları bir yenilik getireceğine inanırlar. Bir değişikliğe karşı duranlar 
da, değişikliği yapmamakla istedikleri bir durumun gerçekleşeceğine inan-

5 BakmızrİBarnard, The Functions of  the Executive, y. 101 ile sonrası. 
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dıkları için direnirler. Burada değişiklikten doğacak sonuçları doğru ola-
rak kestirdiklerini düşünürsek, yanlardan herhangi birinin doğru ya da 
yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Ancak, birbirine karşıt sonuçları istedikle-
rini söyleyebiliriz. Kazanan küme, yönetkil dayanaklarının daha güçlü ol-
ması, daha duyarlı bir yerde bulunması, sayıca daha kalabalık olması ya 
da salt sesini öbür kümeden daha çok duyurabilmesi anlamında "daha 
güçlü"dür. 

Yapılmak istenen bir değişikliğin sonuçlarını kestirmede yanılgıya dü-
şülmekte olduğu, ayrıca bu yanılgının niteliği açıkça ortaya konabilirse, 
değişikliğe karşı direnen bir kümenin tutumu kuşkusuz değiştirilebilir. 
Ancak çoğu kez belirli bir örgüt yapısının ne gibi sonuçlar doğuracağını 
tanıtlamak çok güçtür; dolayısıyla da örgütlendirme konusunda kişilerin 
kendine özgü düşünceleri vardır. Deneylere dayanan kanıtların bulunma^-
ması yüzünden, örgüte ilişkin birçok öneriler, kuramsal bir düşüncenin et-
kisi altında, düşgücüne dayanan sözcük oyunları olmaktan ileri geçmezler. 
Aşağıda bu konu üzerinde daha çok durulacaktır. 

Bu bölümde, bireylerin, birtakım görevler belirli bir yere bağlandı-
ğında gerçekleştirilmesini bekledikleri, birçok yeniden düzenleme çalış-
malarının da arkasında yatan değerleri açıklamaya çalışacağız. Bu değer-
ler çoğu kez birbiriyle bağdaşmaz; kimi kişiler örgütün belirli bir biçim-
de kurulması gerektiğini savunurken, başkaları başka bir biçimden yana 
çıkarlar. Bundan dolayı, görevlerin bir örgüt içinde dağıtılması, başka bir 
kamu yönetimi vargısı ölçüsünde "yönetkil" nitelik taşıyabilir. Biz bura-
da, "sağlam örgüt ilkeleri" konusunda reçeteler vermekten çok örgütlerin 
yeniden düzenlenmesi sırasında etki yapan etmenleri betimlemeye çalışa-
cağız. Böylece de, genellikle yeniden düzenleme önerilerinin arkasında ya-
tan birçok değer öncüllerini ortaya koymuş olacağız. 

Örgütlerin yeniden düzenlenmesi sırasında gerçekleştirilmeye çalışı-
lan, burada tartışmasını yapacağımız değerler şunlardır: Denetim ile so-
rumluluk, uzmanlık ile tutumluluk, uyuşmazlıkların alt düzeylerde çözül-
mesi, yönelti belirlemede yürütücülerin etkili kılınması, bir de izlence vur-
gusu. Bunlar dışında, örgüt yapısını etkileyen başka birtakım etmenleri 
de daha kısa olarak ele alacağız. 

DENETİM İLE SORUMLULUK 

Bir örgütte, yasama örgeniyle yönetimin üst düzeylerinin belirlediği 
yöneltinin örgüt üyelerince uygulanmasını sağlayacak, bu amaçla gerekli 
denetimi kurarak sorumlulukları saptayacak düzenin gerçekleştirilmesi 
önemli bir konudur. Böyle bir denetimin uygulanmasında kullanılabilecek 
yollardan biri komuta çizgisidir. Örneğin Kurultay'ca onanan orman yönel-
tisine uyulması genellikle Başkan'dan Tarım Bakanı yoluyla Orman Ör-
gütü Başkanı'na, Bölge Yönetmenlerine, Orman Yöneticisi ile Orman Gö-
zetmeni'ne dek uzanan komuta çizgisi aracılığıyla sağlanır. 

Denetimi Sağlama Güçlükleri 
Yasama örgeni ile yürütüm başkanının belirlediği kurallarla yönelti 

vargılarının bir bölümü bu yoldan kolaylıkla uygulanamaz. Bunlar, ko-
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muta çizgisi üzerindekilerin ana ilgi ya da uyanıklık alanlarının dışında 
kalır, uygulamaları komuta düzenine bırakıldığında savsaklanabilirler. Ör-
neğin, bir kent kurulu, kent görevlileri için bir görev bölütleme düzeni 
kurar da bir görevlinin sokulacağı kümenin belirlenmesini çeşitli ana bö-
lümlerle onlar içindeki birimlere bırakırsa, bölütleme düzeni tümüyle sav-
saklanmasa bile, uygulama bir birimden öbürüne önemli ayrılıklar gös-
terebilir. Belki de örgüt birimleri aylıkları yükseltip yetenekli görevlileri 
tutabilmek için, görevlilerinin bölütlerini olabildiğince yüksek saptamaya 
çalışacaklardır. Kendi amaçları yangınla savaş, suçluların yakalanması ya 
da yolların arınması olan çeşitli birim başkanlarına, kent örgütünün tü-
münde eşit işe eşit ödeme sağlama amacı eşit ölçüde önemli görünmeye-
bilir. 

Özel Birimler Eliyle Denetim 

Bu tür denetim sorunlarını çözmenin bir yolu, birtakım yöneltilerin 
uygulanması görevini o konularda uzmanlaşmış örgüt birimlerine ver-
mektir. Örneğin, özeksel bir görevliler birimi, bütün örgüt içindeki görev-
lileri ilgilendiren işe alma, aylıklar, yükselme, işten çıkarılma kurallarını 
uygular. Özeksel bir satınalma birimi gereksinme duyulan araçlarla ge-
reçlerin satın alınmasına ilişkin kuralların uygulanmasıyla uğraşır. 

Bilgi belgeleriyle sorutların* düzenlenmesine, kapsamına ya da bun-
lara olan gereksinmeye ilişkin birtakım genel kurallar koymak isteyen bir 
örgüt, bu kuralların uygulanmasını sağlamak üzere özeksel bir bilgi bel-
geleri birimi ya da (ABG Geçinge Kolu'ndaki Sayımlama Ölçünleri Bölü-
mü gibi) bir sayımlama ölçünleri birimi kurmak da isteyebilir. Örgütler 
içindeki özeksel birimlerin çoğu birtakım denetim sağlama görevleri ya-
parlar. 

Denetim amacıyla böyle bir kuruluşa gidilmesi, özünde, kimi vargı-
ların oluşturulmasında örgüt üyeleri ile örgüt birimlerine eksiksiz bir öz-
gürlük tanınmayacağı anlamına gelir. Bu konulardaki vargıların kimi ön-
cülleri genel kurallar biçiminde önceden saptanmıştır; bu kuralların uy-
gulanmasını özeksel birimler sağlarlar. Kurallara ya da ölçünlere bağlan-
mış olan konulara ilişkin bütün vargıların, bu ölçünlere uygunluğu sağla-
mak üzere ilgili özeksel birimce onanması ya da söz konusu vargıların 
o birimin incelemesine sunulması gerekir. 

Özeksel denetim birimlerinin kurulması, gerçekte, sorumluluğu belir-
lemede bir uzmanlaşma anlamına gelir. Komuta çizgisinde bulunanlar, 
örgüt çalışmalarının çeşitli alanlarını, bu çalışmaların örgütün yukarı kat-
larında bulunanların —yürütüm başkanının, yasama örgeninin, yurttaşla-
rın— belirtilmiş isteklerine uygun olarak yürütülmekte olup olmadığını 
kendi başlarına anlayacak ölçüde tanımazlar; tanımaları da beklenemez. 
Sorumluluk çizgisi, denetim sürecinin çeşitli bölümleri, görevlileri o alan-

* Sorut sözcüğünü, anıt, yapıt gibi sözcüklerin yapısını örnekseyerek, Batı dil-
lerindeki questionnaire (soru kâğıdı, anket kâğıdı) karşılığı olarak 1979 yılında tü-
retip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. Bu sözcük için, alındı, buyrultu 
(buyruldu) sözcelerinin yapısını örnekseyerek soruldu karşılığını da kullanabi-
lirdik. (Çeviren). 
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lardaki sorumluluğu saptamada uzmanlaşmış bulunan birtakım özeksel 
birimlere görev olarak verilerek kesintisiz sürdürülür. 

Bir kolluk ya da yangın söndürme örgütü, tüm kent örgütünü kapsa-
yan bir görev bölütlemesi düzeninin uygulanmasında, bir yandan kural-
ları bilmediği, bir yandan da örgütün —bölütlemenin bir ölçüde köstekle-
diği—• öz amaçlarını daha çok benimsediği için savruk davranabilir. Bu-
na karşılık özeksel görevliler birimi bölütleme konusundaki çok daha üs-
tün uzmanlık bilgisinin yanı sıra bölütleme düzeninin amacını da benim-
semiştir. Özeksel birim kendi amaçlarını gerçekleştirdiği, bölütleme dü-
zeninin uygulanmasını sağladığı ölçüde başarılı olacaktır; öbür örgütler 
ise kendi amaçlarını, saptanmış bulunan ölçünlerden belirli durumlarda 
uzaklaşarak, daha iyi bir biçimde gerçekleştirebilirler. Görülüyor ki, ör-
güt birimleri arasındaki işbölümü, birörnek vargı öncüllerinin —bir baş-
ka deyişle belirli ölçünlerin—• geliştirilip uygulanmasına yardım edecek 
biçimde düzenlenebilir. 

UZMANLAŞMA - TUTUMLULUK SAĞLAMA 

Bundan önceki bölümde, bireyler arasındaki işbölümü sonucunda ger-
çekleştirilen uygun bir uzmanlaşmanın belirli bir amaca varmada verim-
liliği artırabileceğini görmüştük. Durum örgüt birimleri arasındaki işbö-
lümü için de böyledir. Örgüt birimlerindeki uzmanlaşma, verimliliği en 
az üç yoldan etkiler: 

(1) Görevliler arasındaki işbölümünü bir ölçüde belirleyerek; 
(2) Yönetici durumunda bulunan görevliler arasındaki işbölümünü 

belirleyerek; 
(3) Görevlilerin aralarında bildirişme sağlayıp bağ kurmak için kul-

landıkları süreyi çoğaltarak ya da azaltarak. 

Bırimlerarası İşbölümünün Bireysel Uzmanlaşmaya Etkisi 
Bireyler arasındaki uzmanlaşma ile örgüt birimleri arasındaki uzman-

laşmanın karşılıklı ilişkilerine Altıncı Bölüm'de kısaca değinilmişti. Gö-
revlilerin çalışma süresinin eksiksiz değerlendirilmesi isteniyorsa, onlara 
görev olarak verilecek işlerin çeşidi, söz konusu örgüt biriminde yapıl-
ması gereken o tür işlerin oylumuna bağlı olacaktır. Bir birimdeki her çe-
şitten işin oylumu ise, birimler arasındaki işbölümüne bağlıdır. 

Bir örnek olmak üzere, bir kurumun her altbölümünde çalışma süre-
sinin dörtte birini altbölüm için gereçler satın alınmasına ayıran birer gö-
revli bulunduğunu düşünelim. Bu görevlilerin çalışma sürelerini eksiksiz 
değerlendirebilmeleri için, kendilerine, satmalma işinden başka görevler 
de verilmelidir. Bütün bölüm ya da kolun satınalma işleri bir tek birimde 
toplanmışsa, bu birimdeki görevliler sürekli olarak bu işle uğraştıkları 
için satınalma işinde uzmanlık kazanırlar, büyük satınalmalara gidilerek 
satınalma işlemlerinin sayısı azaltılabilir, dizeçleme işleriyle saymanlık 
işlemlerinde kimi gereçler sürekli olarak kullanılabilir. 

Yine, bir örgütteki bölümlerin satınalma işleri, örneğin iki tümgünlü 
görevliden oluşan ayrı birer birimce yapılmaktaysa, kurumun tüm satmal-
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ma işlerini on kişilik tek bir bölüm içinde toplamaktan birtakım kazanç-
lar sağlanabilir. Böyle bir kümelendirme, satmalına bölümü içinde, ikişer 
kişilik birimlerde gerçekleştirilemeyecek olan daha ileri bir işbölümü ya 
da uzmanlaşmayı olanaklı kılabilir. Örneğin satmalma işinin tecimsel yö-
nü yazı işlerine ilişkin yönünden daha kesin bir biçimde ayrılabilir, gö-
revlilerin bir bölümü yazı işleri gereçleri, yapı gereçleri ya da benzerleri 
gibi belirli türde özdeklerin satın alınmasında uzmanlaşabilirler. 

Özekselleşme Düzeyinin Etkisi. İşlerin daha yüksek bir verim sağla-
mak üzere bölünmesinde azalan verim yasası er geç etkisini göstermeye 
başlar. Tek tek altbölümlerde çalışma sürelerinin bir bölümünü satınal-
ma işine ayıran görevliler yerine bölümler için özeksel satın alma altbö-
lümleri kurulması, görevlilerden çok daha iyi yararlanılmasını sağlayabi-
lir. Ancak bölümün satmalma işlemleri büyücek bir toplama ulaşıyorsa, 
kolun tüm satmalma işlemlerinin tek bir satmalma bölümü içinde toplan-
ması genellikle büyük bir anlam taşımaz; üstelik sağlanacak yararın et-
kisini giderebilecek sakıncalar doğurabilir. Görülüyor ki kümelendirme-
nin giderlerde kısıntı sağlayabileceğini söylemek yetmez. Ayrıca, söz ko-
nusu işlerde özekçiliği nereye dek götüreceğimiz, bir başka deyişle, özek-
sel birimlerin bölüm, kol ya da bakanlık düzeyinde mi kurulacağı, yok-
sa kent, generk ya da birleşik generkteki tüm satmalma işlerinin bir yer-
den mi yöneltileceği konusunda bir vargıya ulaşmamız gerekir. 

Bir küçük, bir de büyük kentteki okul sağlık işlerinin örgütleniş bi-
çimi arasındaki ayrımlar incelenerek bu konu daha iyi açıklanabilir. Kü-
çük bir kentin okul sağlığı konularındaki iş yükü, tümgünlü sayrıbakıcı-
lar, sağlık uzmanları, sağaltmanlar kullanılmasını gerektirmeyecek, de-
neylik ya da sağaltma kurumları giderlerine değmeyecek ölçüde az olabi-
lir. Dolayısıyla, küçük bir kentte okul sağlığı işlerinin, öbür sağlık işle-
riyle birlikte sağlık örgütüne görev olarak verilmesi daha uygun olabi-
lir. Buna karşılık, büyük bir kentte okul sağlığı işleri gereksinme duyulan 
bütün araçlarla gereçlerin, bütün görevlilerin tümüyle kullanılmasını ge-
rektirecek ölçüde çok olacağından, okul sağlığı işleriyle sağlık örgütünün 
görevlendirilmesi giderlerde bir kısıntı sağlamaz. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, birçok —özellikle görece küçük birimlerin 
söz konusu olduğu— durumlarda kimi çeşit işleri birleştirdiğimizde, gö-
revlilerle gereçlerden daha iyi yararlanılarak verim artırılabilir. Ancak 
böyle bir sonuç örgütlendirme uzmanının uygulamada karşı karşıya bu-
lunduğu sorunu çözmeye yetmez. Bu uzmanın, "benzer özellikleri bulu-
nan işlerin bir araya getirilmesi" ile ne demek istediğimizi bilmesi gerekir. 

Kümelendirmenin Çeşitli Dayanakları. Okul sağlığı işlerini eğitim ör-
gütüne verirsek, benzer özellikleri olan —okul çağındaki çocukların eğiti-
mi, sağlığı, esenliğiyle ilgili—• işleri bir araya topluyoruz demektir. Okul 
sağlığı işlerini sağlık örgütüne verdiğimizde yine benzer işleri —sağlık iş-
leri— bir araya getirmekteyiz. Burada "benzer" işlerin bir araya getiril-
mesi gerektiği, bize nasıl bir örgütlendirme yönteminin verimliliği daha 
iyi sağlayacağını göstermez.6 

8 Yukarıda "Geleneksel Yapı Kuramı" başlığı altında, "amaç," "süreç" "alıcı-
lar," "alan" arasındaki benzerliklerin de bu nitelikte bir güçlüğe yol açtığını gör-
müştük. 
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Konuyu daha da aydınlatmak üzere, ABG Buluşbelgesi Kolu'nun bi-
nin üstünde görevli çalıştıran bir birimi olan Buluşbelgesi İnceleme Bölü-
mü'ndeki bir örgütlenme sorununu ele alabiliriz. Bu bölümdeki en önemli 
iki uğraş, ölçmenlikle buluşbelgesi tüzesi konusunda yüksek öğrenim gör-
müş kimselerin çalıştırıldığı buluşbelgesi görevlileri, bir de imyazmanlar-
la yazmcakçılardan oluşan yazı işleri görevlileridir. Bir uzmanlaşma biçi-
mi, imyazmanların tümünü bir yerde toplamaktır. Bu yolun üstünlüğü söz 
konusu görevliler arasında iş yükü bakımından denge sağlamasıdır. Bir 
başka deyişle, belirli bir ay içinde çok sayıda kimya buluşbelgesi, buna 
karşılık daha az sayıda balkı buluşbelgesi gelirse, toplu olarak çalışan im-
yazmanlar arasındaki işbölümü ona göre düzenlenebilir. 

Buna karşılık, böyle toplu bir iş düzeni, imyazmanların uzmanlaşması 
açısından birtakım sakıncalara da yol açacaktır. Gerçekten, kimya buluş-
belgeleri bilimsözlerini öğrenen bir imyazman, balkı buluşbelgeleri alanın-
da ağızdan yazı almakta güçlük çekebilecektir. İmyazmanların bölümün 
çeşitli konularda uzmanlaşmış altbölümlerinde görevlendirilmeleri ise on-
lara belirli konularda daha büyük bir beceri kazandırabilir. Ancak, bura-
da söz konusu edilen bu iki çelişkili yararın göreli önemi nicel olarak bi-
lindiğinde —bir başka anlatımla imyazman belirli bir konuda çalıştığında 
hızının ne ölçüde artacağı, çeşitli altbölümlerdeki iş yükünde ne ölçüde 
dalgalanma olacağı bilindiğinde— hangi biçimin daha verimli olduğu ko-
nusunda sağlam bir yargıya varılabilir. 

Kümelendirmenin Başka Sonuçlan. Bundan başka, verimliliğin uz-
manlaşmanın ölçütlerinden yalnız biri olduğu, işleri görevlilerle gereçler-
den daha verimli bir biçimde yararlanmak üzere kümelendirmenin başka 
sonuçlar doğurabileceği de unutulmamalıdır. İşlerin belirli bir biçimde bir 
araya getirilmesi çoğu kez söz konusu işlerde bir genişlemeye yol açar. 
Örneğin, sayımlama işlerinin bir yerde toplanmasını genellikle pahalı del-
gi, bölümleme işletkelerinin satın alınması izler. Bundan sonra da böyle 
özeksel bir birimin "göreceği işler" sonsuz genişleyebilir. Görülüyor ki, iş-
lerin bir araya getirilmesi onların vurgusunda bir değişikliğe, yeni birta-
kım çalışmaların önem kazanmasına yol açabilir. Bu konu, daha sonraki 
bir kesimde ayrıntılı olarak incelenecektir. Demek ki, işleri kümelendirme 
verimliliği artırsa bile gelimi bütün durumlarda düşürmez; çünkü özek-
selleştirilen birimin işlerinde artışlar olması gibi sonuçlar da doğurabilir. 

Son olarak yinelek yazı ya da kol işleri çoğu kez görevlilerle gereç 
giderlerinde sağlanacak apaçık birtakım kısıntılar dolayısıyla özekselleş-
tirilir, buna karşılık değişikliğin örgütün öbür kesimlerinde yol açabilece-
ği pek göze görünmeyen ancak daha az önemli olmayan yitikler gerektiği 
gibi göz önünde bulundurulmaz. Örneğin yazmcak işleriyle satmalma işle-
rinin tümü tek bir özeksel birimde toplandığında, örgütün öbür kesimleri, 
kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için gereksinme duyduklan işi bu 
bölümden beklemek durumunda kalacaklardır. İşin beklenmesi sırasında 
geçecek süre, örgütün öbür kesimlerinin alıcılara iş görme hızını azalta-
bileceği gibi oralardaki görevlilerin çalışma sürelerini boşa geçirmelerine 
de yol açabilir. Görülüyor ki, bu gibi durumlarda bir yandan düşük ay-
lıklı görevlilerin çalışma sürelerini eksiksiz olarak değerlendirerek gider-
lerde kısıntı sağlanırken, öte yandan yüksek aylıklı görevlilerin çalışma 
sürelerinin eksiksiz olarak kullanılmasına engel olunması ya da onlann 
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özeksel birimden sağlayacakları işi "çabuklaştırmak" için çaba göstermek 
durumunda bırakılmaları yüzünden gelimin yükselmesi sonucu doğabilir. 
Gelimdeki bu artış çoğu kez akçaya dönüştürülemediği için sık sık önem-
siz sayılıp geçilir. 

Verimliliğin yeniden düzenlemenin ilk ya da tek ölçütü olduğu du-
rumlarda bile, işleri belirli bir biçimde bir araya getirme yönteminin işin 
başka türlü bölünme biçimlerine göre taşıdığı üstünlüklerin açık olarak 
görüldüğü pek seyrektir. Dolayısıyla, verimlilik bakımından en uygun uz-
manlaşma (işbölümü) biçiminin seçilmesi, pek görünmeyenlerle ayrıca 
kestirilmesi güç olanlar da içinde olmak üzere, çeşitli işbölümü biçimle-
rinin karşılıklı üstünlükleriyle sakıncalarının sayısal bir değerlendirme-
sini gerekli kılar. 

Yöneticilerin Uzmanlaşması 

İşin örgüt birimleri arasında bölünüş biçiminin bireyler arasındaki iş-
bölümüyle ikinci bir ilişkisi daha vardır ki, o da, gözetmen ya da yönetici 
görevlerinde bulunanların uzmanlaşma biçimini geniş ölçüde etkilemekte 
olmasıdır. Okul sağlık işleri eğitim örgütünce yönetiliyorsa, eğitim yönet-
meni okul sağlığı birimini gözetim altında bulunduracak, bu işleri yürüt-
me görevi sağlık örgütüne verilmişse söz konusu gözetim yetkisi bu kez 
sağlık yönetmeninde olacaktır. 

Altıncı Bölüm'de söylenenlerin nerdeyse tümü, birimler arasında uz-
manlaşmanın gözetmen ya da yöneticilerin işteki başarısı üzerindeki etki-
si konusunda da söylenebilir. Yöneticinin becerileri ile bilgisi, bir işten 
öbürüne geçişte gerekli alışma ya da uyum süresi, onun birimi üzerinde 
uygulayacağı gözetim biçimini etkiler. Altıncı Bölüm'de belirtildiği gibi, 
kurumsal etmenler yöneticilerin uzmanlaşma biçimini seçme olanakları-
nı kısıtlayabilir. Örneğin, sağaltmanlar, başında bir sağaltmanın bulunma-
dığı bir kümede görevlendirilmeyi istemeyebilirler. 

Birimlerarası İşbölümünün Bildirişmeye Etkisi 

İşin birimler arasında belirli bir biçimde bölüştürülmesi, örgütün bil-
dirişme gereksinmesini, işbölümünün bir başka türlü olması durumuna gö-
re artırıp azaltabilir. Örneğin, özeksel bir yazmcakçılar biriminin, yazın-
cakçılarla onların işini yaptıkları kimseler arasındaki iletişim yükünü ar-
tırabileceğini yukarıda görmüştük. Bunun en az iki nedeni vardır. Önce 
örgüt üyeleri bildirişmede komuta çizgisini kullanma eğiliminde oldukla-
rından işin iki ayrı birime görev olarak verilmesi onlar arasındaki biçim-

, sel yolu uzatır. İkinci olarak, toplumsal kümeler genellikle biçimsel işbö-
lümüne koşut olarak oluştuklarından belirli bir küme içindeki bildirişme 
kümeler arasındaki bildirişmeye oranla daha kolaydır. Bu bölümün bun-
dan sonraki kesiminde, ayrıca, birimler arasındaki işbölümünün anlaşmaz-
lıkların çözümü konusunda özellikle güçlü bir etki yaptığını göreceğiz. 
Bunun nedeni, uyuşmazlık çözümünün, biçimsel komuta çizgileriyle örgü-
tün toplumsal küme yapısına başka bildirişme türlerinden daha çok bağlı 
olmasıdır. 
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Görev Çakışması Sorunu 

Çakışmadan, bir örgüt biriminin, başka bir birimin yaptığı bir işi ikin-
ci kez yapmasını anlıyoruz. Örneğin, bir iş adamları kümesine, biri Sayım 
Kolu, öbürü Özek Bankası Yönetim Kurulu'nca birbirinin eşi iki sorut 
gönderilmesi durumunda gerçek bir çakışma söz konusudur. 

Birçok Kurultay üyesi, birleşik generkteki görev çakışmalarından do-
ğan aşırı giderlerin —bu arada, çok sayıdaki görevliler, sayımlama gibi 
birimlerin— uzun uzun sözünü etmekten özel bir tat duyarlar. 

Oysa "görevliler" işi ile "sayımlama" işi yapan çeşitli birimlerin var-
lığı, bu birimlerin yaptıkları işin birbirinin eşi olduğunu göstermez. Or-
man Kolu'nda eğitim çalışmaları düzenleyen bir görevliler bölümünün 
yaptığı iş Dışişleri Bakanlığı'nda eğitim çalışmaları düzenleyen bir görev-
liler bölümünde yapılan işin eşi olmadığından bu iki birimin tek bir örgüt-
te toplanması bir çakışmanın ortadan kaldırılması anlamına gelmez. 

Öte yandan, bir büyük örgütte kaçınılabilecek birtakım görev çakış-
malarının ortaya çıkabileceğini düşünmemek de yersiz olur. Bunun bir ne-
deni, birimlerin kendi çalışmalarını başka birimlere olabildiği ölçüde az 
bağımlı olarak yürütmek isteğidir. Stuart Rice, bununla ilgili olarak, bir-
leşik generkteki sayımlama birimleri konusunda şunları söylemişti: 

"Her yönetici, elindeki belirli bir sorunun iyi bir biçimde çözülmesin-
de kendisine yardımcı olabilecek bilgileri hangi kaynaktan olursa olsun 
elde etmek ister. Ancak gereksinme duyduğu sayımlama bilgilerini sağ-
layacak düzen üzerindeki denetimini elden bırakmaya da yanaşmaz."7 

Gerçek anlamında görev çakışmasına sık sık yol açan ikinci önemli 
neden, belirli bir örgüt biriminin elinde başka birimlerde neler yapıldı-
ğı konusunda eksiksiz bir bilginin bulunmamasıdır. Bu gibi görev çakış-
malarının, görevlilerin kendi devinçlerini öğrenmeye yeni başladıkları, 
başka birimlerde neler olup bittiğini öğrenmeye daha sürev ya da olanak 
bulamadıkları yeni örgütlerde ortaya çıkması olasılığı daha yüksektir. Ör-
güt birimleri, özellikle iç bütünlüğü güçlü olan çalışma izlencelerini uy-
gulayan kurumlardaki birimler, kurum çalışmaları içinde gerçek sorum-
luluğu kendilerinin taşıdıklarını, bu görev yerine getirilmezse örgüt ama-
cının gerçekleşemeyeceğini düşünmek eğilimindedirler. Örneğin, korunç 
ödemeleri istekleri üzerinde işlem yapan bir birleşik generk örgütünde 
yapılan bir inceleme, bu kuruluştaki üç ana bölümün, belirli bir konuda 
birden çok başvurma yapılarak ödence verilmesini önlemek üzere ayrı 
ayrı denetim dizeçleri tuttuklarını, bu birimlerin öbür iki birimde nasıl bir 
denetim yapıldığını bilmediklerini göstermiştir. 

İşlerin tıpatıp yinelenmekte olması çok seyrek görülen durumlardan-
dır. Uygulamada, iki birimin çalışmalarının tümünün değil de çoğunun 
birbirinin yinelenmesi niteliğinde olması durumlarıyla çok daha sık kar-

1 Stuart A. Rice, "The Role ancj. Management of  the Federal Statistical System," 
American Political Science Review, 34: 484 (Bozaran, 1949). Bu değerli yazıda, gö-
rev çakışması konusu yurttaşlardan sayımlama bilgileri toplayan seksen sekiz bir-
leşik generk kuruluşundaki sayımlama birimleri açısından tartışılmaktadır. 
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şılaşılır; bu durumların bir bölümü ya işlerin tümü tek bir birimde topla-
narak ya da iki birimin görevleri arasında daha kesin bir çizgi çizilerek 
önlenebilir. Üstelik, izlence amaçları üzerinde önemli etkilere yol açılma-
dan çakışmaları tümüyle ortadan kaldırmak da pek olanaklı değildir. Ör-
neğin, Sayım Kolu ile Özek Bankası Yönetim Kurulu, birbirine benzeyen, 
ancak tümüyle birbirinin eşi olmayan sorutlar kullanabilirler; çünkü ge-
reksinme duydukları bilgiler birbirine benzemekle birlikte özdeş olmaya-
bilir. Bu iki kurumun bilgi toplama işlemlerinin birleştirilmesi ikisinin de 
gereksinmesini tüm olarak karşılamayabilir, bilgilerin toplanmasında ge-
cikmelere yol açabilir. Geniş örgütlerde, özeksel saymanlık biriminden 
başka, örgütün çeşitli alt bölümleri içinde çok sayıda saymanlık birimleri 
kurulmasının gerekçesi budur. Özeksel saymanlık birimi alt örgüt bölüm-
lerinin istedikleri bilgileri tüm olarak ya da gereken hızla veremeyebilir. 

Sözcüğün gerçek anlamındaki çakışmalar bile, söz konusu işler bir ör-
güt birimine verilerek, kendiliğinden giderilemez. Yinelenen işler bu bi-
rim içindeki ikincil birimlerde de sürüp gidebilir. Stuart Rice'm belirttiği 
gibi: 

"Örgütlerin birleştirilmesi, bu örgütler arasında iç bütünlük yoksa, söz 
konusu bütünlüğü kendiliğinden sağlayamaz. Arada sağlanmak istenen bü-
tünlüğe, ancak çeşitli işler ya da süreçler ilgili oldukları öbür işler ya da 
süreçlerle ayrı ayrı kaynaştırılarak erişilebilir."8 

ANLAŞMAZLIKLARIN ALT DÜZEYLERDE ÇÖZÜLMESİ 

Örgüt yapısının, ikincil birimler arasında ortaya çıkacak anlaşmazlık-
ların olabildiği ölçüde aşağı bir düzeyde çözümünü sağlayacak bir biçim-
de kurulması sorunu, verimlilik konusuyla yakından ilgilidir. Uyuşmaz-
lıkların alt düzeyde çözülmesinin çeşitli yararları vardır. Önce, vargı için 
gelecek konuların sayısı azaltılarak üst düzeylerdeki yöneticilerin çalışma 
süresi boşa giderilmemiş olur. İkinci olarak, yukarıya doğru bildirişme çiz-
gisi kısalacağı için, uyuşmazlıkların daha hızlı bir biçimde çözülmesi sağ-
lanır. Üçüncü olarak, uyuşmazlıkların yüz yüze ilişkiler sonucu çözümünü 
olanaklı kılar, böylece de anlaşmazlıkların biçimsellikten daha uzak bir 
yaklaşımla, arkadaşça, karşılıklı anlaşmayla giderilmesi olasılığı artar. 
Dördüncü olarak, uyuşmazlıkların, ortaya çıktıkları yere yakın bir düzey-
de, dolayısıyla gerekli bilgilerle yeterince donanmış bulunması olasılığı 
yüksek kimselerce çözülmesine olanak sağlar. Son olarak, uyuşmazlığın 
çözüleceği düzeydeki yöneticiye güç kazandırır. 

Gereksinmelerini karşılamakta ya da vargı konusunda başka örgütlere 
çok az bağımlı olan bir örgütün başka bir örgütle çatışma durumuna gel-
mesi olasılığı azdır. Uygulamada bu ölçüde bağımsız bir örgüt bulunma-
dığına, bu yüzden de örgütler arasında çatışmalar eksik olmadığına göre, 
bu olasılıkları en düşük düzeye indirmek amacıyla önlemler alınabilir. Be-
lirli bir konuda vargı oluşturmakla görevli iki bakanlık arasında sık sık 
anlaşmazlık çıkıyorsa, ikisinden birinin bu konudaki yetkisi geri alınabi-
lir. Örneğin, ABG Görevliler Kurulu ile birleşik generk bakanlıkları ara-

8 Üstteki yazı, y. 485. 
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sındaki anlaşmazlıkları önlemek üzere adı gecen Kurul'un kaldırılması gi-
bi. Ya da, yalnız görev bölütlemesi konusundaki anlaşmazlıkların gideril-
mesi söz konusu ise, Kurul'un bu konudaki yetkisi geri alınıp bakanlıkla-
ra kendi içlerindeki görevleri bölütleme yetkisi verilebilir. 

Bu anlaşmazlığı bakanlıklar düzeyinde gidersek bile, bir bakanlık için-
deki ana örgüt birimleri arasında anlaşmazlıklar olacaktır. Tüm bakanlık-
larda birer görevliler birimi kurulsa da, görevlilere ilişkin konulardaki 
tartışmalar eskisi gibi yoğun olabilir, ancak bu kez anlaşmazlıklar Baş-
kan'ca değil bakan aracılığıyla çözülür. Bakanlıktaki görevliler biriminin 
kaldırılıp onun yerine ana birimlerde ayrı birer görevliler bölümü kurul-
duğunda anlaşmazlıklar belki azalmaz, ancak bunlar bakanca değil bu bi-
rimlerin başkanlarınca çözülür. 

Öte yandan, kuruluş çizeneğinde birbirinden "uzak" görünen iki bi-
rim, aralarındaki anlaşmazlıkları, konuyu yukarıya doğru ortak bir üste 
dek çıkarmak yoluna gitmeden çözebilirler. İki ayrı bakanlık ya da ana 
bölümde belirli bir konuyla uğraşan iki alt birimin görevlileri, birbirleri-
ne karşı, aralarındaki anlaşmazlıkları karşılıklı anlayışla çözecek ölçüde 
yakınlık duyabilirler. Örneğin, bir kent yönetiminin eğitim örgütünde ça-
lışan okul sağlığı görevlileri, sağlık örgütündeki sağaltmanlık uğraşı üye-
leriyle kendi örgütlerindeki eğitimcilerle olduğundan daha kolay anlaşa-
bilirler. Böyle bir durumda, okul sağlık birimini sağlık örgütüne taşımak-
la, uyuşmazlığın daha aşağı bir düzeyde çözülmesini sağlama bakımından 
çok bir kazanç sağlanmış olmaz. 

Bu örnek ayrıca, iki birim arasındaki eşgüdüm sağlama ya da anlaş-
mazlıkları hızla çözme gereksinmesinin gerçekten çok görünüşte olabile-
ceğini gösterir. Örneğin, savaş döneminin örgütlenme sorunlarını tartışan 
çoğu kimseler, belgeye bağlama yöntemini uygulama görevinin eder de-
netleme göreviyle birlikte belirli bir örgüte verilmesi gerektiğine içtenlik-
le inanırlar; çünkü geçimbilim kuramı açısından belgeye bağlama eder de-
netimini kolaylaştıran bir yoldur. Bununla birlikte, geçen savaşta belgeye 
bağlama yöntemi ile eder denetimini uygulayan görevliler bir örgüt için-
de bulunmakla birlikte aralarında iş ilişkisi olmamıştır. Gerçek anlaşmaz-
lık alanı, bir başka deyişle eşgüdümü gerektiren alan, belgeye bağlama iş-
lerini yürüten kuruluşla, Savaş Üretim Kurulu, Köpücük Yönetmenliği, 
Savaş Besin Örgütü, Savaş Katı Yakıt Örgütü, Savaş Yeryağı Yöneticiliği 
ile Savunma Taşıma Kolu gibi sağlama kuruluşları arasındaki ilişkilerdi. 

Anlaşmazlıkların olabildiğince alt düzeyde çözülmesini sağlamaya ça-
lışan örgüt tasarcıları, çoğu kez anlaşmazlık olmayan yerlerde anlaşmaz-
lıklar ortaya çıkacağını düşünürler. Bunlar ayrıca, bütün durumlarda doğ-
ru olmayan bir varsayımdan yola çıkarak, anlaşmazlığın kötü olduğunu 
düşünürler. 

YÖNELTİ BELİRLEMENİN DENETİMİ 

Yukarıda açıklanan görüşle açıkça çelişen bir başka düşünce, görüş ay-
rılıklarının özellikle üst düzeylerde açığa vurulması gerektiğine olan inanç-
tır. Görüş ayrılıklarının bilinçli olarak ortaya konmasını istemek yadırga-
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nabilir. Bununla birlikte, örgütler arasında belirli bir konuda bir anlaş-
mazlık çıkınca, onların bir üstündeki yönetici aykırı görüşleri göz önünde 
bulundurarak vargıya ulaşır. Bu, söz konusu sorun üzerindeki düşüncelere 
yön vermede yararlanabileceği belki de tek olanaktır. Bir örgütün "pürüz-
süzce" çalışmakta olması, sorunlarının üst yöneticiye pek seyrek gelmek-
te olmasının ya da gelse bile ona yalnız bir tek görüşün yansıtılmasının 
sonucu olabilir. 

Çoğu durumlarda, yöneticinin, başında bulunduğu karmaşık bir örgüt-
teki düşüncelerin somut bir biçimi olan bir öneriyi bir yana atarak onun 
yerine kendi görüşünü koyması ileri bir yüreklilik olur. "Pürüzsüz işle-
yen" bir örgütte üst yönetici, belirli bir konu üzerinde daha başka bir gö-
rüşün bulunduğunu bilmeyebilir. Oysa onun altındaki düzeylerde çeşitli 
görüşler birleştirilmiş ya da öne sürülen görüşlerden bir bölümü geri çev-
rilmiş olabilir. 

Birçok kimselerin beklediği gibi, Kara, Deniz, Gök Güçleri tek bir Sa-
vunma Bakanlığı içinde birleştirilebilseydi, bunun sonucunda Başkan'ın 
süerlik konularındaki etkisi görece önemsiz bir düzeye inmiş olurdu. Ger-
çekten de, bu kez Ortak Genel Kurmay Başkanlığı'nın savunma konusun-
daki birleştirilmiş önerileri Başkan'a Savunma Bakanı yoluyla sunulacak, 
ancak Başkan'ın savutlu* güçler arasında daha önce beliren düşünce ay-
rılıkları konusunda bir görüşü olamayacak, savunma yöneltisini bu görüş-
ler arasında bir çözüme ulaşarak saptamak olanağını artık bulamayacaktı. 
Bu durumda, savunma konularındaki Başkanlık yetkileri uygulamada Sa-
vunma Bakanı'na geçmiş olmaktadır. Bilindiği gibi, savutlu güçler arasın-
da böyle bir birleşme bugün eksiksiz biçimde gerçekleştirilmiş olmaktan 
uzaktır. Kara, Gök ya da Deniz Gücü Bakanlıkları birbirine karşıt görüş-
lerini doğrudan doğruya Başkan'a bildirmeseler bile, bu görüşleri Kurul-
tay'a ya da yandaş ordu dışı kümelere bildirerek aşağı yukarı buna ben-
zer bir sonuç elde edebileceklerini deneyler göstermiştir. (Savunma Ba-
kanlığı kuruluş yasası, Gök, Deniz, Kara Güçleri Bakanlarının Başkan'la 
doğrudan doğruya ilişki kurabileceklerini açıkça belirtmektedir.) 

Değişik görüşlerin ortaya konması, birçok yönetim sorunlarının tüm 
olarak incelenebilmesi için gereklidir. Bir sorunda çözüm yolunun açıkça 
onanmasından önce bir ölçüde tartışma yapılması olağandır. Gerçek so-
run, görüş ayrılıklarının hangi düzeyde giderilip biçimsel bir vargıya bağ-
lanacağıdır. Yöneticiler, kimi konularda görüş ayrılıklarının son olarak 
kendi düzeylerinde giderilmesini isterler. Örgüt uzmanları "yetkilerin açık-
ça belirtilmemesinden" sıkılabilirler, ancak yönetici, kendisinin yöneltinin 
belirlenmesi konusunda ancak böylece etkili olabileceğine inanıyorsa, yet-
kilerin belirtilmemiş olmasından tedirginlik duymayacaktır. 

"Örgütlendirme uzmanları," "örgütlendirmenin sağlam kurallarına" 
uymadığı ya da bunları bilerek görmezlikten geldiği için Franklin D. 

* Savut sözcüğünü, Arapça kökenli silah sözcüğüne karşılık olarak kullandık. 
Türk Dil Kurumu'nun Derleme Dergisi'nden öğrendiğimize göre Türkiye'deki yerel 
ağızlarda silah anlamında kullanılan üç sözcük vardır: Döğüşgeç (İzmir), savut 
(Edirne), yuruk (Bursa). Biz bunlar içinde savut sözcüğünü ortak dile kazandı-
rılmaya öbürlerinden daha elverişli bulduk. Bu sözcüğü ilk kez bu yapıtın 1980 
baskısında kullandık. (Çeviren) 
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Roosevelt'e karşı genellikle sert davranmışlardır. Ancak Başkan Roosevelt, 
yetki alanlarını bile bile açık, kesin olarak birbirinden ayırma yoluna git-
meyerek, ilgilendiği birtakım alanlarda belirlenecek yöneltiyi bir ölçüde 
denetim altında bulundurmak istemiş olabilir. Bunu bilerek yapıp yapma-
dığını tartışmak gereksizdir. Gerçek şudur ki, Başkan Roosevelt dönemin-
de birleşik generk yönetiminde görevlerin dağıtılışmda açıklık bulunmayışı, 
yönetim yöneltisinin belirlenmesinde, birleşik generk kuruluşlarının ör-
neksel bir kuruluş çizeneği uzişçisinin düşlerine uygun olarak örgütlen-
miş olması durumuna göre onun kişiliğinin daha büyük bir ölçüde etki 
yapmasını sağlamıştır. 

Bir yandan kendi üstlerinin denetim ya da etkisinden kurtulabilmek 
için kendi yetki alanlarının açık olarak belirlenmesini isterken, öte yan-
dan kendi altındakilerin vargılarını daha çok etkileyebilmek için onların 
yetkilerini tanımlamakta gevşek davranan yöneticilerin sayısı az değildir. 
Anlaşmazlık, özünde kötü değildir. Bu, onu tartışan kimsenin görüşüne 
bağlıdır. Örgütlendirmenin amacı, yönelti belirlemede görüş ayrılıklarını 
ortadan kaldırmak değildir, çünkü anlaşmazlık ortadan silinince düşünce 
de durur. Gerçek sorun, anlaşmazlıkların hangi düzeyde çözüleceğidir. Bel-
ki de tüm yöneticiler bütün anlaşmazlıkların kendi düzeylerinde çözül-
mesini isterler. Böylece yönetici, etkili bir üst yetkenin engelleyici etki-
sinden uzak, buna karşılık aşağıdakiler üzerinde etkili bir yetke uygula-
yan, özgür, mutlu bir kişi durumuna geliyor demektir. 

İZLENCE VURGUSU 

İşlerin belirli biçimlerde bir araya getirilmesinin başta gelen neden-
lerinden biri, söz konusu çalışma izlencesinin en önemli sayılan yönlerine 
gereken ağırlığın verilmesini sağlamaktır. Bu düşünce, örgütün yeniden 
düzenlenmesiyle ilgili önerilerde kendini değişik biçimlerde gösterebilir. 
Önce, belirli bir işin ayrı bir örgüt birimine görev olarak verilmesi, bu işe 
daha büyük bir ağırlık kazandırır. İkinci olarak, küçük bir birim, yalnız 
uzaktan ilgili olduğu bir örgüt içinde yer alır ya da katkısı örgütün geri 
kalan kesiminde genellikle önemsiz sayılırsa, kendisine karşı "üvey çocuk" 
gibi davranılabilir, dolayısıyla başka bir yere bağlanmazsa üst yöneticiler-
le örgütteki başka ilgililerce savsaklanabilir. Üçüncü olarak, örgütün gör-
düğü birtakım işlerin bir yerden alınıp başka bir yere bağlanması, onun 
açık bulunduğu yönetkil ya da örgütsel baskılarda değişikliklere, dolayı-
sıyla söz konusu işlerin genel gidişinde bir değişmeye yol açabilir. 

Daha geniş bir örgütü oluşturan birimler, örgütün yeniden düzenlen-
mesiyle ilgili tartışmaları, daha çok, yeni örgüt yapısının kendilerine sağ-
layacağı bağımsızlık yönünden ya da oluşturdukları örgütten —özellikle 
ödenek biçiminde— elde edebilecekleri katkıyı göz önünde bulundurarak 
değerlendirirler. Ayrı bir bakanlık ya da kol olma, ödenekleri artırma ile 
görevleri genişletme yönündeki çabaların bir bakanlık ya da ana örgüt bi-
rimi içindeki ilgisizlik ya da direnme yüzünden sonuçsuz kalması çekin-
cesini ortadan kaldıracağı için çok istenir. Ayrı bir bakanlık ya da ana 
örgüt birimi olma söz konusu değilse, bu kez bakanlık ya da ana birim 
içinde birimin isteklerine en uygun düşen bir bağlantı yeri yeğ tutulur. 
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Yasama örgeninde ya da toplumda belirli bir kamu görevine karşı il-
gi duyan kümeler, onun olabildiğince yüksek bir düzeyde örgütlenmesine 
yardımcı olacaklardır. Tecim, Çalışma, Tarım Bakanlıklarının tümü, baş-
langıçta, öbür kurulu örgütler içinde yer alan, görece az önemli kuruluş-
lardı. Tecimciler, işçiler, tarımcı kümeleri bunları ayrı birer bakanlık du-
rumuna getirinceye dek çekişip durdular. Savaş sırasında Savaş Üretim 
Kurulu'nun görevlerinden birçoğu öylesine önemli, öylesine duyarlı bir ni-
telik kazandı ki, bunlara gereken önemin verilebilmesi, geliştirilmelerinin 
sağlanması için ayrı birer örgüt durumuna getirildiler. Sonunda ayrı bir 
Köpücük Yönetmenliği olarak düzenlenen köpücük sağlama görevi, Savaş 
Yeryağı Yöneticiliği'ne dönüşen yeryağı sağlama görevi, Savaş Besin Or-
gütü'nün yönettiği besin sağlama görevi bunun örnekleridir. 

Kimi kez kurulu bir yapı içinde iyi karşılanmayacak yeni bir izlence-
nin sağlam bir biçimde kurulabilmesi için yeni bir örgüte gerek duyulur. 
Bütün kent kuruluşlarında görev-içi eğitim* çalışmalarını genişletmek is-
teyen bir kent yöneticisi, doğrudan doğruya kendisine bağlı bir eğitim yö-
netmeni atayabilir. Yalnız bunu yaparken de uzun dönemde başarılı bir 
eğitim çalışmasının ancak kentin çeşitli ana bölümlerinde görevli yöne-
ticilerce uygulanabileceğine içtenlikle inanmakta olabilir. Bununla birlik-
te, ayrı bir eğitim biriminin kurulması, yöneticinin eğitim konusuna kar-
şı olan ilgisinin bir kanıtını verip kent yönetiminin ana bölümlerini kendi 
yapıları içinde kullanabilecekleri eğitim yöntemleri üzerinde aydınlatarak 
eğitim düşüncesini ilgililere benimsetmek bakımından çok gerekli görü-
lebilir. 

Çok çeşitli işlerin yapıldığı bir örgütte, yöneticilerin ilgisini bu işler-
den genellikle biri ya da birkaçı çekecek, öbür işler önemce ikinci sırada 
sayılıp örgüt ödeneklerinin yalnız küçük bir bölümünü alabilecektir. Yük-
sek yöneticiler ya da yasama örgeni bu küçümsenen işlerden bir bölümü-
ne daha çok ağırlık verilmesi vargısına ulaştıklarında bu işler ayrı birer 
örgüt birimi olarak düzenlenebilirler. Örneğin, yazışmaları yanıtlayıp di-
zeçlemek üzere kurulmuş bir birimin işin dizeçleme yönüne daha çok 
önem verip yanıtlama işine gereken önemi vermediği görülürse, bu birim 
iki ayrı birime ayrılarak biri yalnız yanıtlama işiyle görevlendirilebilir. 
Bu durumda izlenceye verilecek ağırlık, ödeneklerin iki birim arasında 
dağıtılması yoluyla denetlenebilir. 

Kimi kez de daha çok önem verilmek istenen birtakım işler, yeni ku-
rulacak ayrı bir örgüte değil de o işlerin daha büyük bir içtenlikle karşı-
lanacağı bilinen kurulu bir örgüte bağlanır. Bu gibi yeniden düzenleme 
girişimlerine, daha çok söz konusu işlerin bir örgütte kendi çıkarlarına da-
ha uygun bir biçimde yürütüleceğine inanan ilgili toplumsal kümelerin 
baskısıyla girişilir. Örneğin, sarmaçlama işçileri ile tarımcılar, sarmaçla-
ma ile kesimevi işlerini düzenleme görevinin ABG Tecim Kurulu'ndan 
alınıp Tarım Bakanlığı'na verilmesini sağladılar; çünkü bu kümeler, sö-
zü geçen Kurul'un bu konuları Tarım Bakanlığı'na göre çok daha sıkı 
bir biçimde düzenleyeceği inanandaydılar. Doğal kaynakların korunma-

* "Görev-içi eğitim" sözü "in-service training" (hizmet-içi eğitim) karşılığı ola-
rak türetilmiştir. (Çeviren) 
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sından yana olanlar, şimdi Tarım Bakanlığı'nda toplanan işlerin, eldeki 
kaynakları saçıp savurmakla suçlandırılan İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp 
bu bakanlığa verilmesini sağladılar. 1948 yılında, ABG İş-İşçi Bulma Ku-
rumu'nuri karşıtları, bu görevin Çalışma Bakanlığı'ndan alınıp ABG Gü-
venlik Örgütü'ne verilmesini sağladılar. (Kuşkusuz, bu yer değiştirmenin 
ilgili kümelerin baskısı dışında da birtakım nedenleri vardı). Buna daha 
başka yüzlerce örnek verilebilir. 

Bu gibi yeniden düzenlemeleri yalnız söz konusu göreve "daha olumlu 
bir çevre" sağlama istekleriyle açıklamak bütün durumlarda en doğru yo-
rum olmayabilir. Burada ayrıca, "kime karşı olumlu" sorusunu da sorup 
yanıtlamamız gerekir. Gerçekten, konunun bütün durumlarda bir göreve 
çok ya da az ağırlık verilmesi sorunu biçiminde kendini göstermesi gerek-
mez; sorun görevin alması gereken yönle de ilgili olabilir. ABG Tarım-
Uyuşturucu Ozdekler Örgütü, uzun süre Tarım Bakanlığı'na bağlı, belki 
de tarımsal kümelerin etkisine açıktı. Bu kuruluşun ABG Güvenlik Ör-
gütü'ne bağlanmasına, onun yöneltisindeki vurguyu üretici çıkarlarından 
tüketici çıkarlarına kaydırmak, bunu da söz konusu örgütü tüketici küme-
lerin üretici kümelerine oranla daha etkili olabilecekleri bir yere bağlaya-
rak yapmak isteyen birçok kimseler arka çıkmışlardır. 

Generk örgütünün yeniden düzenlenmesi önerilerinin ilginç yönü, bu 
önerilerin —yukarıdan beri tartışmakta olduğumuz— izlence vurgusu so-
rununu bir yana iterek yalnız verimlilik ölçütüyle ilgilenmiş bulunmaları-
dır. İzlence vurgusuyla ilgili düşünceler, üye generklerdeki yeniden ör-
gütlenme akımında, "President's Committee on Administrative Manage-
menf'ın  1937 de sunduğu yazanakta, nerdeyse inanılmaz bir ölçüde de 
Höover Kurulu çalışmalarında savsaklanmıştır.9 Bir görevle ilgilenen ger-
çekçi kimseler, verimliliğe baş önceliği veren "örgütlendirme uzmanları" 
büyük değer verdikleri örgütlenme ilkelerine aykırı bulsalar da, onun en 
iyi biçimde benimseneceği bir örgüte bağlanmasını isteyeceklerdir. ABG 
İş-İşçi Bulma Kurumu'nun Çalışma Bakanlığı'ndan ayrılmasını isteyen kü-
meler, "örgütlendirme ilkeleri"ni bilmeyen özengenler değildi. Düşüncele-
rinde bir tasar, bir tutarlılık vardı; bu, verimlilik düşüncelerini aşan bir 
tutarlılıktı. Verimlilik, ancak, amaçlar üzerinde anlaşıldıktan sonra örgüt 
biçimleri arasında bir seçme yapılması söz konusu olan durumlarda an-
lam taşıyabilir. Tartışmanın ana konusu örgüt amaçlarının ne olacağı ya 
da çeşitli amaçlara hangi ağırlıkların verileceği ise, bu durumda seçim 
yapılırken verimlilik bir ölçüt olarak kullanılamaz. 

9 Hoover Kurulu'nun bu yanılgısına yukarıda 1 sayılı altyazıda değinilmişti. 
Bu düşünceyi güçlendirmek üzere, Kurul üyelerinden Brown ile McClellan'ın sa-
vutlu güçler sayrılarevlerinin kurulması önerilen Birleşik Sağlık Örgütü'ne bağ-
lanması konusundaki şu karşı görüşlerini anabiliriz: 

"Mr. Brown, Savutlu Güçlere bağlı az sayıda sağaltmanla sayrılarevlerini sa-
ğaltmanlık uğraşı üyelerinden oluşan bir genörgütün denetimi altına verecek yer-
de, buralardaki yataklarla işgörüleri, savutlu güçlerin çıkarlarını tüm olarak koru-
yacak uygun bir gözetimle, ayrıca gerekli kısıtlamalarla, öbür kamu kurumları-
nın da yararlanmasına sunmak görüşünü öne sürdü." Adı geçen yapıt, y. 37. Kara 
yazılar bizimdir. 
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GÖREV DAĞITIMINDAKİ BAŞKA NEDENLER 

Bundan önceki kesimlerde, işi çeşitli biçimlerde dağıtmanın, örgütlen-
me ya da örgütü yeniden düzenleme konusundaki genel tartışmalarda açık-
ça belirtilen nedenlerini tartıştık. Örgüt yapısını belirli bir biçimde kur-
manın açık olarak belirtilmeyen başka birçok nedenleri daha vardır. Ki-
mi kez bunların tümden sözü edilmez ya da yalnız örgüt tasarcılarınm 
dar çevrelerinde anılırlar; kimi kez tasarcıların kendileri bile bu neden-
lerin varlığını sezmezler. 

Çeşitli işlerin örgüt içindeki dağılışı en iyi kuruluş döneminin düşge-
limleriyle açıklanabilir. İşin en başında bir sorun ortaya çıkmış, birtakım 
kimseler onu çözmek üzere eyleme geçmişlerdir. Bu küme genişler, bir 
örgüt adı kazanır, örgütün geri kalan kesimi onun çevresinde büyüyüp 
gelişirken kendisi de varlığım sürdürür. Belki söz konusu göreve gerek 
kalmamıştır, ancak birim kendi içinden gelen baskı yüzünden sürüp gider. 
Birimin üyeleri, başından beri bu işin içinde bulunduklarından, o kuru-
luşa ilişkin örgüt tasarlaması üzerinde çok güçlü bir etki yaparlar. Belki 
o birimin sonradan örgütün baş yöneticisi olan ilk üyelerinden biri eski 
birimi salt duygusal nedenlerle korur. 

Örgüt birimleri bir kez kuruldu mu, bu birimler içinde birtakım işleri 
sürekli olarak belirli bir biçimde yapmak yönünde güçlü bir eğilim beli-
rir. Bu birimler çoğu kez yasama örgenlerinde yandaşlar edinirler; dola-
yısıyla birimin kaldırılması ya da yeniden örgütlenmesi nerdeyse olanak-
sızlaşır. Örgütler ister istemez büyürler; bir kez biçimlendikten sonra da 
ortaya çıkan kazanılmış ülevler birçok durumlarda yeniden örgütlenmeyi 
aşırı ölçüde güçleştirir.10 Sonradan, böylece ortaya çıkan örgüt yapısını 
gerekçeleyecek nedenler ya da onu açıklayacak "örgütlendirme ilkeleri" 
bulunur. Bu "ilkeler," birçok atasözleri gibi, kuruluşu ya da bu yapıyı uy-
gun göstermek amacıyla kullanılabilir. 

Birçok yeniden düzenlemeler ya da görev dağıtımları, açıklanan ne-
den ne olursa olsun, daha çok kişisel ya da özel nitelikte birtakım güdü 
ya da amaçlardan kaynaklanır. Çoğu kez sözü geçen, ancak istenmeyen 
bir yöneticinin önemli vargı görevlerinden uzaklaştırılması için kendisine 
yeni, dokuncasız, ancak görkemli bir görev verilerek "kızağa çekilir." Bu-
radaki yeniden örgütlenme çabası, baştan aşağı, belirli bir kimsjyi işten 
çıkararak tatsız bir çatışmaya yol açmaksızın bir yana itme isteğine da-
yanmaktadır. 

Kimi kez, örgüt içinde bulunması istenen bir kimseye yer bulmak için 
görevler yaratıldığı, birimler kurulduğu da olur. Kurulan birim, bir baş-
kasına yol verilmeden işe alınamayan değerli bir kimsenin işe alınmasını 
sağlar. Bu gibi "yetenek biriktirmeleri" sanıldığından daha yaygındır. Öte 
yandan, bir birimin kimi görevleri o birimin başındaki kimseyi ya da 
oradaki başka kimseleri görevden ayrılmaya itmek amacıyla da başka bir 
yere taşınabilir. 

1 0 Bu yaşama dürtüsü On Sekizinci Bölüm'de daha ayrıntılı olarak incelene-
cektir. 
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Kimi kez bir birime yeni görevler verilerek onun örgüt içindeki dü-
zeyi yükseltilmek —örneğin kesimken altbölüm durumuna getirilmek—, 
böylece üyelerinden birçoğunun görev bölütü yükseltilmek (dolayısıyla 
aylıkları artırılmak) istenir. Bölütleme kuramının tersine, komuta çizgi-
sinin belirli bir düzeyindeki tüm yöneticilerin benzer bölütlere sokulması, 
bir düzeydeki bölütlerin de bir alt düzeydekilerden daha yüksek aylıklar 
alması yönünde güçlü bir eğilim vardır. 

Örgütlendirmede daha az bilinçli birtakım güdüler vardır ki, bir çeşit 
güzelduyu kaygısına dayanırlar. Örgüt tasarcıları, öğütlemelerinde, bir ku-
ruluş çizeneğinin nasıl olması gerektiği konusundaki ön düşüncelerden 
kimi kez güçlüce etkilenirler. Bu etkinin gücü kesin olarak saptanamazsa 
da, "çizenekçilik"in birçok örgütlerde görevlerin dağıtılmasında etkili ol-
duğu da kuşkusuzdur. Örneksel bir kuruluş çizeneği, örgüt ilişkilerini ya-
lınçlaştırır, doğallıktan uzaklaştırır. Örgüt içindeki kişi davranışları konu-
sunda bilgisi az, dolayısıyla çizeneklere çok güvenen bir kimseye, örgüt 
ilişkileriyle ilgili sorunlar, bir çizimci yazgıcının* birkaç ustaca vuruşuyla 
çözülüverecek ölçüde yalınç gelebilir. Bir kuruluş çizeneğindeki dördülleri 
düzenleyerek yinelemeler önlenebilir, görev alanları açık bir biçimde ta-
nımlanabilir, komuta çizgileri açıkça gösterilebilir. Bu uziş oyunundan ör-
gütlenme konusunda öğütlemeler doğacağı kesindir, dolayısıyla "çizenek-
çilik" işbölümünü biçimlendiren etmenlerden biridir. 

İşbölümünü etkileyen buna benzer bilinçsiz bir başka etmen de, söz-
cüklerin gücüdür. Birçok işler belirli birtakım birimlere bağlanır; çünkü 
gerek söz konusu işlerin, gerek birimin adında birtakım ortak sözcükler 
vardır. Bir işin adında "tarım" sözcüğü varsa, bu işin Tarım Bakanlığı'na 
görev olarak verilmesi konusunda güçlü bir eğilimin ortaya çıkacağı kuş-
kusuzdur. Birçok kimseler belki de Çalışma Sayımlamaları Kolu'nun Ça-
lışma Bakanlığından ayrılması yolundaki bir öneriyi usa da, doğaya da 
aykırı bulabileceklerdir. Tecimsel baskı kümeleri izlencenin yukarıda tar-
tışılan vurgusunda bir kayma sağlamak amacıyla böyle bir değişikliği ger-
çekleştirmeye çalıştıklarında, sağistemli birçok kimse, büyük bir olasılıkla 
onları Kol'u "gerçek yerinden" uzaklaştırmak için bencil girişimlerde bu-
lunmakla suçlayacaktır. 

Örgütlerdeki birçok sıradan yeniden düzenlemelerin nedeni, yeni bir 
yöneticinin kendisinden böyle bir davranışın beklenmekte olduğu duygusu 
içinde bulunması, söz konusu yeniden düzenlemenin de kendisine örgütü 
etkilemekte olduğu duygusunu vermesidir. Bu tür yeniden düzenlemelere 
yol açan tek duyulmuş gereksinme ya da sorun, yöneticinin kendi içinde 
duyduğu bir gereksinme ya da sorun olabilir. 

ÖRGÜT YAPISININ TASARLANMASI 

Uzmanlaşmanın sonuçları üzerindeki incelememiz, örgüt tasarcısı için, 
yanıtladığı sorulardan daha çok sayıda yeni sorular ortaya çıkarmış bu-
lunuyor. Bu durumun nedenlerini bulmak güç değildir. Önce kamu kuru-

* Yazgıç, kalem sözcüğünün Çanakkale yöresinde kullanılan Türkçe karşılığı-
dır. Sözcüğü bu yapıtm 1980 baskısından bu yana kullanıyoruz. (Çeviren) 
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luşlarınm amaçları —başka bir deyişle gerçekleştirmeleri beklenen değer-
ler— çoğu kez açıkça tanımlanmamıştır. Çoğu kez bir örgütle onun amacı, 
birbirine karşıt birçok çıkarlar arasındaki bir anlaşmazlığı yansıtır. Ya-
sama örgeni ile komuta çizgisindeki üstlerin belirledikleri amaçlar, genel-
likle yüzeysel, üstelik kesinlikten uzaktır. Bir örgüt, çalışmalarını yürü-
türken vargıda hıza mı, doğruluğa mı, yoksa tutumluluğa mı daha çok 
önem verecektir? Örgüt bir izlenceyi olanca gücüyle uygulayacak mıdır? 
Vargılarda birörneklik sağlamaya mı, yoksa onların yerel özelliklere uy-
gun olmasına mı öncelik verecektir? Bakanlıklar düzeyinde birçok görev 
çakışmalarına yer verilerek yürütüm başkanının (ya da kent yönetimi 
başkanı gibi bir baş yürütücünün) etkisi artırılacak mı, yoksa omuzların-
daki yük azaltılacak mıdır? Anlaşmazlıklarla görüş ayrılıkları örgütün alt 
düzeylerinde kamu gözünden uzak olarak mı giderilecek, yoksa anlaşmaz-
lıkların çözümü yüksek düzeye bırakılarak söz konusu ayrılıklar kamunun 
gözleri önüne mi serilecektir? 

Örgüt Tasarlamasının Sorunları 

Örgüt tasarcısının bütün bu sorularını kim yanıtlayabilir? Onları ya-
nıtlama yetkisi kimdedir? Söz konusu örgüt tasarcısı, bu soruları yasama 
örgenine ya da kendi üstlerine yöneltemez. Çünkü bunlar yanıtı bilmeye-
bilir, ya da yönetkil bakımdan tutarlı bir yanıt verecek durumda olma-
yabilirler. Birbirleriyle çelişen bu çeşit değerlerin birçoğunu bir arada ger-
çekleştirmek de isteyebiliriz. Hız, doğruluk, tutumluluk isteyebiliriz, an-
cak gerektiğinde bunlardan hangisini gözden çıkaracağımızı bilemeyiz. Bi-
ze yararlar, üstünlükler sağlayan çalışmalara ağırlık vermek, sağlamayan-
lar üzerinde daha az durmak isteriz. Etkimizin artmasına yol açacaksa, 
anlaşmazlıkların yüksek bir düzeyde çözülmesini ister, buna karşılık alt 
düzeydeki bir çözüm etkimizi artıracaksa ona yöneliriz. Başkasının vargı-
larına egemen olmak ister, ancak kendi vargılarımızın bu biçimde etkilen-
mesini istemeyiz. Bu durum karşısında, örgüt tasarcısı, örgütle ilgili öğüt-
lemelerini yaparken gereksinme duyacağı açık, sağlam yetki ile yandaş-
lığı kimden alacaktır? 

Bütün bu değerler açıkça tanımlanmış olsa bile, onları gerçekleştirecek 
araçlar konusundaki bilgi çok kısıtlıdır. Yönetimbilim bugün için çok iler-
lemiş değildir. Örgüte ilişkin vargıların doğurabilecekleri sonuçlar üzerin-
deki bilgimiz kesinlikten uzaktır. Bir görev, gelimi azaltmak amacıyla tek 
bir birimde özekselleştirilmiş olabilir; ancak böyle bir durum yerleşmiş 
beklentileri, alışılmış çalışma biçimlerini öylesine altüst edebilir ki örgü-
tün tümünde gönülgücü düşer, toplam üretimde nicelik ya da nitelikçe 
bir gerileme olur. Bir yöneticinin astlarının vargıları üzerindeki deneti-
mini güçlendirmek amacıyla kurulan bir gözden geçirme birimi, onun en 
yetenekli görevlilerinden bir bölümünün işten ayrılmasına yol açabilir. 
"Birbirine benzeyen" bütün işleri bir araya getirmek üzere bir birimin 
başka bir örgüte bağlanması, o birimin yeni örgütte karşılaşacağı olumsuz 
duygular yüzünden izlencenin büsbütün ortadan kalkmasıyla sonuçlana-
bilir. 

Doğabilecek sonuçlar konusundaki bilginin kısıtlı olmasından başka, 
belirli bir görevi bir yere vermenin etkililiğini ölçebilecek durumda ol-
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maktan da çoğu kez uzağız. Yönetimde ölçme, belki de yönetim uzişleri-
nin en geri olanıdır. Bir yönetsel kuruluş, genörgütün seçmenlere karşı 
sorumluluk duygusunu artırmak amacıyla yeniden örgütlenme yoluna gi-
debilir, ancak bunda başarıya ulaşılıp ulaşılamadığını ya da bu başarının 
ölçüsünü bilecek durumda değiliz. Bir yeniden düzenleme girişiminin ak-
çal gelimde sağladığı azalmayı saptamak güçtür, üstelik gelimde saptanan 
bir düşüşün görülen işteki azalmadan mı, yoksa verimlilikteki bir artıştan 
mı ileri geldiği de kolayca tartışılabilir. 

Yukarıda açıklanan durumun bir sonucu olarak, örgüt tasarcıları iş-
bölümü yoluyla gerçekleştirilecek değerlerle o değerleri gerçekleştirecek 
yöntemlerin seçiminde geniş ölçüde özgürdürler. Örgüt tasarcılarmı öğüt-
lemelerinden dolayı sorumlu tutmak güçtür. Örgüt yapısına ilişkin karşıt 
değerlerin genellikle bilinmemesi de bu yönde etki yapar. 

Bütün bu güçlükler karşısında yine de işin bölünmesi gerekir. İşi en 
ussal bir biçimde bölebilmek için, örgüt tasarcısının gerçekleştirilmek is-
tenen değerleri açık olarak ortaya koyması, bu değerlerin benimsenmesi-
ni sağlaması gerekir. Belirli bir örgüt yapısı benimsendiğinde gözden çı-
karılacak değerler tüm ilgililerce iyice anlaşılmalıdır. Bir girişimin yalnız 
istenen sonucunun değil, —örgütün öbür üyelerinin doyumları üzerindeki 
etkisi gibi— başka bütün önemli sonuçlarının da göz önünde somutlaştı-
rılmasına çalışılmalıdır. Olabilir ki çok istenen bir sonucun elde edilmesine 
(örneğin gelimin azaltılmasına) yönelmiş bir girişimden, bu girişim çok 
kötü sonuçlar verebileceği (örneğin yönetkil bakımdan önemli bir izlen-
ceye ağırlık verilmemesi sonucunu doğuracağı) için vazgeçmek gerekir. 
Bir girişimin doğurabileceği bütün önemli sonuçları önceden görebilmek 
için, örgüt tasarcılarmın yönetim konusunda köklü bir bilgilerinin olması, 
bundan başka söz konusu durumu —ilgili kişilik sorunlarıyla örgüt için-
deki benimseme duygularıyla, çoğu kez de örgütü çevreleyen yönetkil ko-
şullarla birlikte— eksiksiz olarak anlamış bulunmaları gerekir. 

Yapı Konusunda "Anlaşma Alanları" 

Okuyucu, yukarıda söylenenlere bakarak, örgüt yapısıyla ilgili konu-
lar üzerinde anlaşma bulunmadığı sonucunu çıkarmamalıdır. Bir dilevler 
betiğinin —tartışma konusu olmayan geniş alan üzerinde değil de tartış-
malı konular üzerinde durması dolayısıyla— borçlar tüzesi alanında çözül-
müş sorun bulunmadığı izlenimini vermesi gibi, örgüt yapısı konusundaki 
tartışmaların sorun alanlarına ağırlık vererek örgüt yapısı sorununun tar-
tışmasız yönleri üzerinde daha az durması da buna benzer bir izlenime 
ister istemez yol açacaktır. 

Örneğin, bir kent yönetimi, gidişgelişin denetimi, yangın söndürme, 
dinlenme izlenceleri uygulama, yolların bakımı, suçluların yakalanması, 
sayrılarevi işletilmesi ya da benzerleri gibi çok çeşitli görevlerin bir bütü-
nüdür. Toplam işi bölmenin bir tek yolu olmadığına göre, söz konusu iş 
birbirinden ayrı çok sayıda —örneğin kırk elli dolayında— bölüme kolay-
lıkla ayrılabilir. Bu bölümlerin özellikleri şunlardır: (1) Bu bölümler 
için oldukça kesin, toplumsal bakımdan anlamlı izlence amaçları belirti-
lebilir; (2) bunlar içindeki uzmanlık alanları, tüm olarak günün verimli 
çalışma anlayışına uygun düşecek bir tutarlılık gösterir; (3) bölümler bir 
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ölçüde kendi kendine yeten ayrı birer birim niteliğindedir, çalışmaları 
kentteki öbür çalışmalarla ağır bir çatışma olmadan yürütülebilir; (4) söz 
konusu bölümler izlence vurgusu ya da yönetkil denetim konusunda önem-
li tartışmalara yol açmaz. Yukarıda sayılan bölümler, bu ölçütlere uygun 
düştükleri ölçüde örgüt yapısının doğal birimleri olabilirler. 

Bir başka deyişle, örgüt yapısı konusunda tartışmaya yol açmayan 
alanlar, bu bölümde tartışılan uzmanlaşma ölçütlerinin tümünün ya da 
çoğunun belirli bir genel çözüme yönelmiş bulunduğu alanlardır. Buna 
karşılık tartışma alanları, oradaki ölçütlerden kiminin bir yöne, kiminin 
ayrı bir yöne dönük olduğu, ya da belirli ölçütlerin kimi kümeler için bir 
yöne, başka kümeler için ayrı bir yöne dönük bulunduğu alanlardır. Ör-
neğin, ABG Besin - Uyuşturucu Özdekler Örgütü bir ana yapı taşı olarak 
benimsenmiştir, çünkü çalışma konusunun kesin, toplumsal bakımdan an-
lamlı bir amacı vardır. Çalışma yöntemleri yönünden olsun, toplumsal ba-
kımdan olsun istenilir bir uzmanlaşma düzeni vardır; durumu, çalışma-
larının öteki kamusal çalışma izlencelerinden bir ölçüde bağımsız olması 
ölçütüne de uygun düşmektedir. Ancak bu kuruluşun bakanlıklar yapısı 
içindeki yeri, Tarım Bakanlığı'ndan ABG Güvenlik Örgütü'ne alınması-
nın, izlencenin vurgusunda tüketici kümelerin istediği, tarımsal çıkar kü-
melerinin ise karşı durduğu bir kaymaya yol açtığına inanıldığı için tar-
tışma konusu yapılmıştır. 

Yangın söndürme kuruluşlarıyla kolluk örgütleri, genellikle kent yö-
netimlerinin ana yapı taşları olarak tanınır, ancak bu iki birimin daha 
geniş bir kamu güvenliği örgütü içinde bir araya getirilmesinin bir yarar 
sağlayıp sağlamayacağı konusu üzerinde böyle bir anlaşma yoktur. Böyle 
bir kümelendirmenin verimlilik ile anlaşmazlıkların alt düzeylerde çözül-
mesi açısından sağlayabileceği yararlar en azından tartışmalıdır. Bundan 
dolayı söz konusu örgütler, bir yandan öbürünün yanında ikinci sıraya 
düşmekten korkar, bir yandan da araya ayrı bir aşama konduğunda kent 
yöneticisiyle, kent kuruluyla olan ilişkilerinin azalacağından çekinirler. 

Genellikle onanan bu örgütsel yapı taşları hangi anlamda "doğal" bi-
rimler olarak alınabilir? Örgüt yapısı konusundaki anlaşma alanları da 
genellikle toplumca belirlenmiştir. Bir işgörü kümesi, örneğin ortak bir-
takım yönetkil baskıların sonucu olarak ortaya çıkmışsa, tek bir işgörü 
sayılabilir. Belirli bir işleyim alanının düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların 
tümü ya da çoğu, bu işleyimle ilgili çalışma izlencesinin bir öğesi sayıla-
bilir. Birleşik Amerika Denizcilik Kurulu bu.tür "doğal" birimlerin «güzel 
bir örneğidir. Ya da, toplum içinde belirli bir uğraşsal uzmanlaşma ala-
nının ortaya çıkması, kamu yönetimi ya da işleyim alanındaki örgütlerin 
yapısında ona koşut bir uzmanlaşmaya yol açabilir. Örneğin, görevli yö-
netimi gibi. 

Belirli bir dönemde "doğal" sayılan, tartışmaya yol açmayan bir bi-
rim, koşulların değişmesi üzerine tartışma konusu olabilir. Dış yönelti ile 
iç yönelti bir ölçüde ayrı çalışmalar olarak yürütüldükleri sürece, Dışiş-
leri Bakanlığı, amacı ile kapsamı belli, tartışmaya yol açmayan bir birim-
di. Dış yöneltiyle ulusal güvenlik arasında, iç yönelti arasında giderek ya-
kın ilişkilerin ortaya çıkması, bu kuruluşu en tartışmalı örgüt alanların-
dan biri yaptı. îçitimli arabanın bulunup çeşitli ağırlıklarda bir sürü yeni 
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suçlarla düzenleme sorunlarının ortaya çıkmasından önce, kolluk örgütü 
ile kentin ölçmenlik işleri arasındaki yetki çizgisi konusu önemli bir so-
run değildi. Oysa bugün, gidişgeliş denetim görevlerinin bu birimlerle 
başkaları arasında nasıl dağıtılacağı konusu üzerinde pek çok tartışma 
vardır. 

Üye generklerle yerel yönetim örgütleri yapısının genellikle onanma-
sı, geniş ölçüde yeni izlencelerin gelişimi ya da kökeniyle açıklanabilir; ço-
ğu kez bir üye generk ya da kentin bir başkasınca öykünmesi de bu ona-
manın bir belirtisi sayılmak gerekir. Gerçekten, ilginin birdenbire kent 
tasarcılığı sorunları üzerinde toplanması, kısa sürede kent yönetimlerinde 
bu sorunlarla uğraşmak üzere çok sayıda örgüt birimleri kurulmasına yol 
açar. 

Otuz yıl önceki ile bugünkü birleşik generk kuruluşlarının, üye generk 
kuruluşlarıyla yerel kuruluşların yapılarını incelersek, yeni birimlerden 
birçoğunun, generkin genişleyen görevlerini yerine getirmek üzere kurul-
muş olduklarını görürüz. Bu yeni birimlerden başka, eskiden var olan bi-
rimler de büyük bir yaşama gücü göstermişlerdir. Birleşik generk örgü-
tündeki ana bölümler altüst edilmiş, birleştirilmiş, yerleri değiştirilmiş, 
ancak bunların çoğu yine de ana bölüm niteliklerini korumuşlardır. Du-
rum kent yönetimlerinin ana bölümleri, örneğin yangın söndürme, kolluk 
ya da bayındırlık örgütleri için de böyledir. Örgüt yapısı kuramının için-
de bulunduğu ilkel durum karşısında, kurulu örgütlerden bu denli çoğu-
nun ağır tartışma alanlarının dışında bulunması belki de mutlu bir düş-
gelimdir. 

SONUÇ 

Bu bölümde işin örgüt birimleri arasında bölüştürülmesi konusu üze-
rinde duruldu. Çeşitli işbölümü yöntemlerinin üstünlükleri tartışıldı, ör-
gütlendirmenin "en iyi tek bir yolu" bulunduğu düşüncesinin ancak or-
tak değerleri paylaşan bir küme içinde anlam taşıyabileceği belirtildi. Yu-
karıdaki tartışmanın da gösterdiği gibi, örgütlendirme uzmanı çeşitli uz-
manlaşma yöntemlerini bulmaya, bunların üstünlükleriyle sakıncalarını 
birbiriyle karşılaştırmaya çalışır. Uygulamada örgütün uzun süreli yaşa-
ma gücü buradaki değerlendirmenin doğruluğuna bağlı olabilir. 

Bir kez daha belirtmek gerekir ki, kuruluş çizeneği ile görev tanımla-
rı gibi biçimsel örgüt tasarlarınca öngörülen işbölümü, örgütün günlük 
yaşamında olup bitenlerle uyumlu olabileceği gibi onlara aykırı da düşe-
bilir. Dördüncü Bölüm'le Beşinci Bölüm'de belirttiğimiz gibi, tasarların, 
ortaya çıkardıkları eylemli davranışlar açısından değerlendirilmeleri ge-
rekir. Durum, işbölümü tasarları için olduğu gibi başka türdeki biçimsel 
tasarlar için de böyledir. 

Bu bölümün son kesimlerinde, işbölümü konusunda üzerinde anlaş-
mazlığa düşülmeyen birtakım alanların, bir başka deyişle birçok örgütler-
de "doğal" yapı taşlarının bulunduğu ortaya konmuştur. Daha sonraki bö-
lümlerde bu "doğal" birimlerin, nerdeyse bütün büyük çaplı örgütlerde 
ortak olan örneksel örgüt yapılarıyla örneksel örgüt sorunlarına nasıl yol 
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açtığını göreceğiz. Bununla birlikte, böyle bir incelemeye başlayabilme-
miz için örgüt yapısı üzerindeki geniş tartışmamızı bitirmemiz gerekir. 
Şimdiye dek yalnız örgütün yapı taşları, bir başka deyişle uzmanlaşmış 
birimlerle onları birleştiren ya da ayıran benimseme duyguları incelendi. 
Şimdi de sıra bu birimleri birbirine bağlayan birleştirici dokuya gelmiş 
bulunuyor. Yetke ile bildirişme sorunlarını inceleme konusu yapan bun-
dan sonraki bölümlerde de başlıca eşgüdüm sorunları ele alınacaktır. 
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8. 
Bölüm 

TAKIM (ALIŞMASININ SAĞLANMASI: YETKE 

Bundan önceki iki bölümde tartışılan işbölümü ile bu bölümün ko-
nusu olan yetke, belki de tüm örgütlerin en göze çarpan iki öğesidir. Bir 
kuruluş çizeneği düzenlediğimizde, işbölümünü çizeneğe örgüt birimleri 
için ayrı birer dördül koyarak gösteririz. Sonra bu dördülleri "yetke çiz-
gileri" adını verdiğimiz çizgilerle birleştiririz. 

Çizenek üzerindeki yetke çizgileri, yazık ki örgüt içinde kendini gös-
teren eylemli yetke ilişkileri konusunda çoğu kez yanlış bir görüş kazan-
dırır. Çünkü bu çizgiler genellikle yalnız bir çeşit yetkeyi, örgütün biçim-
sel komuta düzeniyle ilgili olan yetkeyi gösterir. Gerçekten de örneksel ku-
ruluş çizeneği yalnız "yukarıdan aşağıya doğru" olan yetkeyi yansıtır. Söz 
konusu çizeneğin bölüm başkanının kendi altbölüm başkanları üzerinde 
uyguladığı düşünülen yetkeyi göstermesine karşılık, bölüm başkanının 
öbür bölüm başkanları, onların astları ya da kendi üstleri üzerinde uygu-
layabileceği eşit ölçüde önemli yetkeyi göstermez. Birçok deney görmüş 
yöneticiler komuta düzeniyle ilgili olmayan bu yetke çizgilerine öylesine 
önem verirler ki, örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin gerçeklerin bir kuru-
luş çizeneği üzerinde gösterilemeyeceğine inanırlar. 

"YETKE'NİN ANLAMI 

Geleneksel olarak, "yetke" sözü, genellikle "ülevler" ile "ödevler" açı-
sından tanımlanan tüzel bir kavram olarak ele alınmıştır. Bu anlamda, 
yetkeli kişi, başkalarının boyun eğmesini isteme ülevini elinde bulundu-
ran, komuta edilense boyun eğmek ödevinde olan kimsedir. 

Üçüncü Bölüm'de sözü edilen doğrulluk kavramının yardımıyla, tü-
zel yetke kavramına uygulamalı bir anlam verebiliriz. Bir kimsenin baş-
kalarının boyun eğmesini bekleme ülevini elinde bulundurduğunu söyle-
diğimizde, doğrul saydığımız, birtakım durumlarda başka bireylerin bu 
kimsenin vargısını onamaları gerektiğini de belirten tüzel bir düzenin 
varlığını anlatmış oluruz. Tüzel düzen bir uygulama düzenini de genel-
likle birlikte getirir. Bir başka anlatımla, tüzel düzen, kendisinin tanıdığı 
ülevleri —bu arada yetke ülevlerini— uygulamak isteyen kimselere yar-
gıevleriyle, kolluğuyla, benzerleriyle yardımcı olur. 

Öyleyse tüzel vetke oHum olası bir doğrulluktan kaynak alır. Birleşik 
Amerika'da bir yasanın tüzel geçerliği birleşik generk Anayasa'sının ver-
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diği bir yetkiye dayanır. Demiryolu Emeklilik Kurulu'nda bir demiryolu 
işçisinin işsizlik ödeneği isteğini uygun gören bir dilekçe görevlisinin var-
gısı (en azından tüze kuramı yönünden) Kurul'ca düzenlenen yönetme-
liklere dayanmaktadır. Bu yönetmeliklerin ise, Kurultay'ın çıkardığı De-
miryolu Emeklilik Yasası'mn adı geçen Kurul'a tanıdığı tüzel yetkiden 
doğduğu varsayılır. Son olarak Kurultay, bu yasayı yapmak konusundaki 
tüzel yetkisini, Anayasa'nın tecimle ilgili başlammdan almakta, bu baş-
lam ise Yüksek Yargıevi'nin yorumladığı biçimde anlaşılmaktadır. Yine, 
yasayla yürütüm başkanına ya da yüksek yöneticilere verilen tüzel yet-
ke, onların astlarına, daha sonra onların da astlarına, giderek komuta dü-
zeninin en alt basamağında bulunanlara aktarılır. 

Yetkenin Tinsel Bir Tanımı 

Bu bölümde yetkeyi tüzel değil, tinsel bir olay olarak inceleyeceğiz. 
Bir başka deyişle, belirli koşullar altında kişilerin başkalarının buyruk ya 
da vargılarını onamaları olayıyla ilgilenecek, tüze kurallarının onlara böy-
le bir boyun eğme ödevi yüklemesi konusu üzerinde durmayacağız. Tü-
zel yetkenin de tinsel bir yönü kuşkusuz vardır. Bir kimse belirli bir tüze 
düzenini doğrul olarak tanıyorsa —örneğin Kurultay'ın Anayasa'ya göre 
yasa yapabilme yetkisini tanıyorsa— bu onun söz konusu tüzel düzene 
göre benimsemekle görevli olduğu tüzel yetkeyi uygulamada benimseme-
sini de sağlayan bir etki yapacaktır. Tartışmamız ilerledikçe, tüzel yetke-
nin, bir örgüt içindeki eylemli tinsel yetkenin yalnız bir bölümünü sağ-
ladığını göreceğiz. 

Tinsel bakımdan, yetkenin uygulanması iki ya da daha çok kimsenin 
varlığını gerektirir. Bir yandan başkalarını eyleme geçirmek üzere öne-
rilerde bulunan bir kimse, öte yandan bu önerileri onayan ya da benimse-
yen —onlara "boyun eğen"— bir kimse vardır. Bir kimse bir başkasının 
önerilerini birbirinden ayrı üç durumda onayabilir: 

(1) Önerinin değerli yönlerini inceleyerek taşıdığı değer dolayısıyla 
onu uygulaması gerektiği kanısına varabilir. Kimi yönetim yazarları bu-
na "düşüncelerin yetkesi" adını vermekle birlikte, biz bu gibi durumları 
yetke anlayışımızın dışında bırakacağız. 

(2) Öneriyi, onun değerine baştan aşağı inanmadan, biraz bile olsun 
inanmadan uygulayabilir. Dahası, önerinin değerini inceleme konusu bile 
yapmayabilir. 

(3) Öneriyi, onun yanlış —kendi değerleri, örgüt değerleri ya da ikisi 
bakımından birden yanlış— olduğuna inansa da uygulayabilir. 

Yukarıdakilerden ikincisiyle üçüncüsünü yetkenin onanması anlamın-
da alacağız. Uygulamada, bu "salt örnekler"in üçünün de değişik ölçüler-
de bir araya gelmiş biçimleriyle karşılaşılabilir. Uygulamada yetke ner-
deyse bütün durumlarda inandırma ile geniş ölçüde karışmıştır. Biz, yal-
nız birinci ulamdaki onama durumlarını yetke anlayışımızın dışında tu-
tacağız. 

Örneğin, bir kamu kuruluşunda bir altbölüm başkanının, birimine ye-
ni bir geçimbilimci almak istediğini düşünelim. Altbölüm başkanı, bu gö-
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revlinin yalnız geçimbilim bilgerliği almış kimseler arasından seçilmesin-
de direnmek isteyebilir. Ancak üstü olan bölüm başkanı, onu, yalnız bilim 
uzmanlığı (Master) aşaması bulunmakla birlikte uğraşsal yeteneklerini iş 
başında tanıtlamış kimseleri de göz önünde bulundurması gerektiğine inan-
dırabilir. Bu durumda, adaylarda yalnız bilim uzmanlığı aşamasının aran-
ması önerisini benimsemesinde de bir yetke söz konusu değildir. Bir de 
altbölüm başkanının bu görüşe tümden inanmadığını, ancak bölüm baş-
kanının öğrenim koşulunun azaltılması düşüncesinde direndiğini varsaya-
lım. Burada altbölüm başkanı öğrenim koşulunun azaltılmasını onarsa 
yetkeye boyun eğiyor demektir. Buna karşılık bölüm başkanı tümüyle 
inanmamakla birlikte direnmesinden vazgeçerse burada da bir yetke —bu 
kez altbölüm başkanının üstü üzerindeki yetkesi— söz konusudur. 

Bu yetke anlayışı birçok kimselerce yadırganabilir. Özellikle, bir 
"ast"m "üst"ü üzerindeki yetkesinden söz edilmesi birçoklarına ters gele-
bilir. Gerçekte sorun bir tanımlama —bir başka deyişle kişinin sözcükleri 
nasıl kullanmak istediği— sorunudur; biz de burada yazarlık ayrıcalığı-
mızı kullanarak bu sözcüğü istediğimiz biçimde tanımlayacak, bundan son-
ra da onu tanımladığımız anlamda kullanacağız. Bununla birlikte, yetke 
kavramı daha önce Chester I. Barnard ile başkalarının yazılarında da bu 
anlamda başarıyla kullanılmıştır.1 Yetkeyi bu anlamda alışımızın nedeni, 
onu yönetimin gerçeklerini açıklamada başka tanımlamalardan daha ya-
rarlı bulmamızdır. Okuyucuların bu önerimizin yetkesini onamasını bek-
lemeksizin, bu bölümdeki açıklamaların onları kavramın bu biçimde kul-
lanılmasındaki yarara inandırmakta yardımcı olabileceğini umarız. 

Önerilerin Niteliği 
Bir örgüt içinde bir kimsenin başkalarını eyleme geçirmek amacıyla 

yaptığı öneriler çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Öneri sözlü ya da yazılı 
olabilir; yüz görünümüyle bile anlatılabilir. Öneri, buyruk, yönerge, yön-
tem, öğütleme gibi adlar alabileceği gibi adlandırılmayabilir de. Bir öneri 
için önemli olan, onun bir sorunun çözümüne yönelmiş bulunması, bir ey-
lemle ilgili olmasıdır. Bununla birlikte bir öneri, onanmadığı sürece yet-
keden yoksundur. 

Yetkenin Onanması 
Bir yetke ilişkisindeki ikinci öğe, öneriyi alan kimsenin, o öneriyi de-

ğerine ya da üstünlüğüne inanmadan da uygulamak istemesidir. Bir gö-
revli çeşitli seçenekleri gözden geçirip kendi davranışının o koşullar al-
tında en iyisi ya da en etkilisi olduğu sonucuna vardığı için belirli bir bi-
çimde davranıyorsa, söz konusu eylem ilk kez kendisine bir başkasınca 
önerilmiş bile olsa burada yetkenin onanması söz konusu değildir. Bu bö-
lümün daha sonraki kesimlerinden birinde, kişilerin başkalarınca yapılan 
önerileri onamalarına yol açan çeşitli nedenleri inceleyeceğiz. Şimdilik 
üzerinde durulması gereken, örgüt içindeki bireylerin birçok işleri, kimi 
kez kendi düşüncelerine tümden aykırı bulmakla birlikte, başkalarının 
buyruğu üzerine yapmakta olmalarıdır. 

İnandırma durumlarını yetke ilişkilerinin dışında bırakırken, öneriyi 
onayan kimsenin onun doğru olduğuna inanmış bulunduğu durumları 

1 Bakınız: The Functions of  the Executive, Bölüm 12. 
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düşünmekteyiz; yoksa öneriyi benimseyen kimsenin onu onaması gerek-
tiğine ya da onamasının daha iyi olacağına inanmış bulunduğu durumlar, 
yetkenin onandığı durumlardır. Doğrusu istenirse, bu ikinci anlamda inan-
ma olmadan bir önerinin benimsenemeyeceği açıktır. Bölüm başkanı alt-
bölüm başkanını bir geçimbilimci alırken bilim uzmanlığı aşamasının üs-
tünde bir bilimsel aşama aramaması gerektiğine inandıramamakla bir-
likte, altbölüm başkanı üstünün direnmesine boyun eğmesi gerektiği ka-
nısında olabilir. Bunu yaparken de üstünü öfkelendirmek  istemeyebilir; 
sorun üzerinde bir vargı oluşturmak konusundaki yasal "ülev"in kendi-
sinden çok üstünün olduğunu düşünebilir; üstünü inandırmayı başarsa bi-
le, bakanlık görevli yönetmeninin vargıyı geri çevireceğini kestirebilir. 
Nedenleri ne olursa olsun, burada altbölüm başkanı değerli bulmadığı 
bir öneriyi onayarak yetkeye uymaktadır. 

Yetkenin Onanma Alam 
Yetkenin onanmasında oldum olası birtakım kısıtlılıklar vardır. Bir 

görevli, belirli bir alan içinde buyruklara uyacak, önerileri onayacaktır. 
"Onanma alanı" adını vereceğimiz bu alanın dışında, görevli, buyruğu ye-
rine getirmeyi "unutacak," onu gerçekte baltalayacak biçimde uygulaya-
cak, boyun eğmeyecek ya da görevden ayrılmayı buyruğu yerine getirme-
ye yeğ tutacaktır. 

Yetkeyi onayan bir kimsenin kendisinden isteneni anlaması gerekir. 
Örgütler içinde yetkeyi en çok kısıtlayan etmenlerden biri bildirişme güç-
lükleridir. Bu, bildirişmenin yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da 
yatay olarak yapıldığı durumların tümünde böyledir. Bildirişme sorunları 
10'uncu Bölüm'le ll'inci Bölüm'de uzun uzun incelenecektir. 

Yetkeli bir kişiden gelen ancak seslendiği kişinin örgütün amacı ko-
nusundaki ana düşüncelerine aykırı düşen buyruklar alt düzeylerde onla-
rın etkilerini azaltacak ya da tümüyle ortadan kaldıracak bir biçimde yo-
rumlanabilirler. Bu olay, yukarıda 4'üncü ile 5'inci Bölümlerde incelen-
mişti. 

Yine yetkeli kişiden gelen, ancak alıcının kişisel çıkarlarına ya da ki-
şisel değerler dizgesine aykırı düşen öneriler de büyük bir direnmeyle kar-
şılaşacak, bireylere bu gibi buyruklara dayanarak iş yaptırmak çok güç 
olacaktır. Bu güçlük, 3, 4, 5'inci Bölüm'lerde bir ölçüde ayrıntılı olarak in-
celenmişti. 

Kimi buyruklar, verildikleri kimselerin ansal ya da gövdesel güçleri 
onları uygulamaya yetmediği için yerine getirilemezler. Örneğin, Kurul-
tay bir yasa çıkararak bir kuruluşun belirli bir işi yapmasını buyurmakla 
birlikte, gerekli ödeneği sağlamayabilir. Bu tür buyruklar, genellikle sa-
nıldığından daha sık verilir. 

Bu bölümün daha sonraki bir kesiminde, örgütler içinde çalışan kim-
seleri yetkeyi onamaya iten nedenleri araştıracağız. Bu nedenler, bir gö-
revlinin davranışlarını belirleyen çeşitli etki kümelerinden yalnız biridir. 
Onun önerileri ne sürev ya da ne ölçüde onayabileceğini ancak durumu 
tüm olarak değerlendirerek kestirebiliriz. Dolayısıyla, bu bölümde yetke-
yi soyut bir olay olarak değil, bir bütün olarak örgütün işleyişi üzerinde 
yaptığı etkiyle birlikte ele alacağız. 
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YETKE İLE İŞBÖLÜMÜ 

Yetkenin yararı nedir? Örgüt içindeki ortak davranışı nasıl kolaylaş-
tırır? Yetkenin başlıca görevi, vargı oluşturma işinin bölünmesinde çok 
büyük bir esnekliğe olanak sağlamasıdır. Bir örgüt içindeki görevli, dav-
ranışlarında sayısız yeğlemeler yapar. Bu yeğlemeler, biraz onun belirli 
bir eylem çizgisinin izlenmesi gereğine olan inancını, biraz da öbür örgüt 
üyelerinin böyle bir eylem çizgisinin izlenmesi gerektiği yolundaki inanç-
larını benimsemesinin (yetkeyi onamasının) bir sonucudur. Yeğlemenin 
yapılmasıyla ilgili çeşitli yönlerin incelenmesi görevini çeşitli görevliler 
arasında dağıtarak, bunların tüm işin bir görevlice yapılması durumunda 
olduğundan daha özenle, daha uzman kişilerce incelenmesini sağlayabi-
liriz. Yetkenin onanması söz konusu olmasaydı, bir vargının bütün öğele-
rinin bir kimseden başka bir kimseye bildirilirken yeniden incelenmesi ge-
rekirdi; ayrıca buyruğu alanın da, o buyruğun kapsadığı önerinin doğru-
luğu konusunda kendi kendini inandırması gerekirdi. Yetke büsbütün onan-
masaydı, görevlilerin vargılarını örgütün öbür üyelerinin yardımı olma-
dan oluşturmaları gerekir ya da tüm bildirişme aşamalarında inandırma 
yoluna gitmek gereği yüzünden iş çok güçleşirdi. 

Günlük Yaşamda Yetke 

Yetkenin uzmanlaşmadan yararlanmayı sağlaması yalnız örgütlere öz-
gü değildir. Sağaltmanımızın belirli bir emi kullanmamız konusundaki 
önerisini onamamız ya da savunmanımızın bir sözleşmeye belirli bir koşu-
lun konması yolundaki öğüdüne uymamız, günlük yaşamımızın olağan 
olaylarıdır. Sağaltmanlık eğitimi ya da tüze öğrenimi görmediğimize gö-
re, bu konularda eğitim görmüş, deneyler edinmiş kimselerin önerilerini 
onamak eğilimindeyiz; onların doğruluğunu anlayabilmek için de arka-
larında yatan nedenleri tüm olarak anlamaya çalışmayız. Bu durum-
larda da yetke olayı örgüt içindeki durumlarda olduğu gibidir. Örgütler 
içinde olduğu gibi burada da onama alanının bir sonu olacaktır; onamaya 
yol açan ana tinsel güdülerin bile iki durumda da benzer nitelikte oldu-
ğunu göreceğiz. 

Örgütselle örgütsel olmayan "yetke onaması" arasındaki tek önemli 
ayrılık, belki yetkenin örgüt içinde vargı oluşturmada bir uzmanlaşma 
yöntemi olarak örgüt dışında olduğundan daha sık kullanılmasıdır. Ör-
gütlerin üyeleri, özellikle "gözetmenler," "yüksek yöneticiler" ya da "yö-
neticiler" adını verdiğimiz kimselerce yapılan işin önemli bir bölümü, baş-
kalarının davranışları için önerilerde bulunmakla ilgilidir. Üstelik, örgüt-
ler içindeki vargı oluşturma işinin çoğu karma bir işlemdir, bir başka de-
yişle, vargıları bir tek kişi oluşturmaz; çoğu kez birçok kişinin katıldığı 
bir tasarlama, tartışma, bildirişme sürecinin sonucudur. 

Karma Vargılar, Yetke 
Bu karma vargı oluşturma işleminin belirli bir örneğini inceleyelim. 

Geçimsel İşbirliği Örgütü'nün (ECA) başlıca görevi, Avrupa ülkelerinin 
geçimsel bakımdan kendilerine gelebilmek için gereksinme duydukları 
Amerikan dolarını onlara bağış ya da ödünç olarak sağlamaktır. Önce ül-
kelerin çeşitli mallardan ne ölçüde satın alacağını, bu alımların akça kar-

147 



şılığmı ECA'nın ne ölçüde sağlayacağını saptamak üzere üç aylık bir iz-
lence düzenlenir. Daha sonra, ülkeler, belirlenen üç aylık süreler içinde 
belirli mal ısmarlamaları karşılığının ödenmesini isterler.2 

Geçimsel İşbirliği Örgütü'ndeki "Geçimsel Çözümleyici" sanını taşı-
yan bir görevlinin önünde, İngiliz yönetiminin İngiltere'ye yollanmak üze-
re, 10.000 tonluk bir kömür satınalma isteği bulunduğunu düşünelim. Ge-
çimsel çözümleyicimiz, bu isteği onamadan önce —başka konular arasın-
da— İngiltere'ye üç aylık dönem için ne ölçüde kömür ayrılmış bulundu-
ğunu, içinde bulunulan üç aylık dönemde karşılığı ödenen kömürün nice-
liğini araştıracaktır. Bu inceleme yeni isteğin ECA'nın "yönelti"sine uy-
gun olduğunu gösterirse, söz konusu görevli, isteği onama vargısına ula-
şacaktır. 

Ancak burada görevlinin isteğin uygun düşüp düşmediğini denetle-
diği "yönelti" nedir? Bu yönelti, onanmış bulunan işbölümü biçimine uy-
gun olarak başka bir yerde verilerek ona bildirilmiş olan, (pay ayırma 
vargısını da içine almak üzere) bir dizi vargıdan oluşmaktadır. Demek 
oluyor ki, söz konusu görevli, kendi vargılarına dayanak olarak başka 
yerde oluşturulmuş bulunan bu vargıların yetkesini onamaktadır. Bu gö-
revli, olağanüstü durumlar dışında, önüne belirli bir yardım isteği gel-
dikçe bu yönelti sorunları üzerinde kendiliğinden yeni bir vargıda bulun-
maz.3 

Geçimsel çözümleyicinin vargılarına çevre olarak aldığı yönelti var-
gılarının kökeninin hep —genellikle bile— kendi üstleri olduğu sanılma-
malıdır. Örneğin, bir aralık ECA'da, başında bir İkinci Yönetici Yardım-
cısı'nın bulunduğu, üç aylık payları belirlemekle görevli "İzlenceleme Bö-
lümü" adıyla önemli bir örgüt birimi vardı. İzlenceleme Bölümü'yle eşit 
düzeyde bulunan, ancak komuta düzeninde İkinci Yönetici Yardımcısı'na 
bağlı olmayan, "Sağlama İşlemleri" adlı ayrı bir birim, bu payları belirli 
yardım isteklerine uygulamaktaydı. Kuruluşun biçimsel komuta düzeni 
(Yönetici'nin kişiliğinde), bu yetke ilişkilerindeki etkisini yalnız örgütteki 
işbölümüne biçim vererek, bir başka deyişle, sağlama işlemleri birimine 
izlenceleme biriminin ayıracağı paylarda anlamını bulan yöneltiyi ona-
ması gerektiğini bildirerek duyurmaktaydı. 

Dahası, denebilir ki, izlenceleme birimiyle sağlama işlemleri birimi 
arasındaki bu işbölümü, örgütün başındaki Yönetici'nin görevleri sapta-
yarak bu işbölümü ile yetke ilişkisine "biçimsellik" vermesinden aylarca 
önce, görevliler arasında ortak bir anlayışın oluşması sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Bir tasara bağlanmamış böyle doğal bir yetke, örgütler içinde 
çok yaygın bir olaydır. Birçok durumlarda, komuta düzeniyle ilgili olma-
yan yetke yolları (örneğin vargı oluşturma konusunda bir işbölümü), ör-

2 Burada gereksiz ayrıntılara girmemek için işlemin evreleri geniş ölçüde ya-
lmçlaştırılmış, yalnız ana çizgiler üzerinde durulmuştur. 

3 Kuşkusuz bu yönelti söz konusu görevliye tüm olarak bildirilmemiş olabilir, 
görevli onu elindeki konuya yanlış olarak uygulayabilir ya da koşullar ona yö-
neltide bir değişiklik yapılması gerektiğini düşündürebilir. Dahası, aşırı durum-
larda, yöneltiyi benimsemeyip kendi vargılarını başka kaynaklardan çıkardığı yö-
neltilere dayandırabileceğini bile düşünebilir. Bu bölümde onun "onama alanı"nj 
belirleyen bu kısıtlayıcı etmenlerin tümü üzerinde durulacaktır. 
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gütün bir yerindeki görevlilerin başka bir birimde çalışanlarda kimi vargı 
öncüllerinin kendilerinden daha çok bulunduğuna inandıklarında kendi-
liğinden ortaya çıkıverir. Kent yönetimlerinde ana bölümlerin başkanları, 
görevliler bölümünün görevlilere iş sırasında dinlenme süreleri verilmesi 
gerektiği yolundaki vargısını çoğu kez —vargıdaki yetke kaynağını araş-
tırmadan— bölümün bu yöntemin yararlarını daha iyi bilecek durumda 
olduğuna inandıkları için onayacaklardır. 

Karma vargılar, bir başka deyişle bir vargının oluşturulmasına çok 
sayıda görevli ile örgüt biriminin katılması, örgütlerde vargı oluşturma-
nın olağan yoludur. Onanan vargıların birçoğu, biçimsel buyruklar görü-
nümünde ortaya çıkmazlar; öyle olsa bile, komuta düzenindeki yetkeli 
bir kimsenin buyruğun altındaki adı, o buyruğun onaylanmasından, da-
hası yazılmasından önceki karmaşık nitelikteki vargı oluşturma süreci ko-
nusunda bize bir görüş kazandırmaz. Yetkenin yalnız biçimsel belgelere 
dayanılarak incelenmesi, komuta düzeninin bir yönetsel kuruluştaki tüm 
yetke ilişkileri bakımından taşıdığı önem konusunda çok yanıltıcı bir gö-
rüş kazandırır. 

Yetke ile onun işbölümüyle ilgisi konusunda genel olarak bu ölçüde 
durmakla yetinelim. Bir örgüt içinde yetke düzeninin nasıl işlediğini daha 
iyi anlayabilmek için, görevlileri yetkeyi onamaya iten nedenleri incele-
mek gerekir. Şimdi bu konuyu ele alacağız. 

KİŞİLER NEDEN BOYUN EĞER? 

Akşam gün kararırken, "dur" yazısı bulunan bir kavşakta ayakta dur-
makta, az sayıda taşıtın geniş aralıklarla o yöne doğru geldiklerini gör-
mekteyiz. Taşıtlar, yönelteçteki kişinin kilometrelerce uzunluktaki yolda 
başka bir araba (ya da gidişgeliş kolluğu) bulunmadığını bile bile durur. 
Taşıtlar neden durur? Pek çok sayıda başvurma belgesini elden geçiren 
bir görevli, bu işi, kendisine öğretilen biçimde, ne kullanılan yöntemlerin 
(bunları anlamsız bulsa bile), ne de gerçekleştirilmek istenen amacın ne-
denini araştırmaksızm yapar. Bu görevli neden boyun eğer? 

Başka bir yerde, bir görevli, kendisine bir işi yapması için açık, be-
lirli bir yönerge verilmiş olsa bile o işi "unutur," belki yapmaktan bile 
kaçınır. Bu aykırılık nedendir? Kimi kişiler nerdeyse bütün buyruklara 
boyun eğerken kiminin en yalınç bir komutaya bile boyun eğmekten ça-
tışarak kaçınmaları nedendir? Neden "üst" olarak bilinen bir kimseden 
gelen buyruk onanır da, o buyruk bir başkasından geldiğinde kişilerin 
olumsuz tepkisiyle karşılanıp baltalanır? Bundan sonraki yüzlemlerde ya-
nıtlamamız gereken sorular işte bunlardır. Daha önce 3'üncü Bölüm'le 
4'üncü Bölüm'de, boyun eğme olayını etkileyen nedenlerden kimisine de-
ğinilmişti. Şimdi de boyun eğmenin nedenleri ile alanı düzenli olarak göz-
den geçirilecektir. 

Önerileri onayan bir kimse bunu çok çeşitli güdülerle yapabileceği 
için, örgütler içinde bu güdüleri yansıtan çeşitli yetke ilişkisi türleri gö-
rülecektir. Bundan sonraki kesimlerde bu çeşitli yetke türleri şu başlık-
lar altında incelenecektir: Güvene dayanan yetke, benimsemeye dayanan 
yetke, yaptırımlara dayanan yetke, doğrulluğa dayanan yetke. 
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Güvene Dayanan Yetke 

Kişiler, büyük bir güven besledikleri kimselerden gelen önerileri be-
nimserler. Bütün örgütlerde, geçmişteki başarıları, yaygın ünleri, ya da 
başka etmenler dolayısıyla büyük bir etkisi ya da yetkesi bulunan kişiler 
vardır. Bu gibi kişilerden gelen öneriler, çoğu kez uygunlukları inceleme 
konusu yapılmadan onanır. Bu gibi kimselerin düşüncelerinin onanmadığı 
durumlarda da bu yola istemeyerek, salt daha güçlü bir başka yetke o 
görüşte olmadığı için gidilir. 

Güvene dayanan yetke, yalnız bir kimsenin ün kazandığı belirli bîr 
uğraşsal yetki alanını kapsamakta olabilir. Örneğin, bir yüksek yönetici, 
yazmanının düzenlediği bir yazı işleri gereçleri gereksinme dizelgesini, 
onun bu alanda iyi bir vargı oluşturabileceğine güvendiği için okumadan 
adlayabilir. Böyle bir durumda yazman, üstü üzerinde yetke uygulamakta-
dır. Karmaşık örgütlerde üst düzey yöneticileri, salt bulundukları yerin 
niteliği gereği, ya aşağıdan gelen önerileri ancak güvene dayanarak —ol-
duğu gibi, körü körüne— onamak, ya da kendi önyargıları ile duygula-
rına dayanarak geri çevirmek durumundadırlar. Gerçekten de, Birleşik 
Amerika Başkanı'nın ya da büyük bir kent yönetimi başkanının, başında 
bulundukları karmaşık örgütten gelen çeşitli görüşleri doğru olarak de-
ğerlendirebileceklerini sanmak gülünçtür. 

Birçok durumlarda, örgütün üyesi bile olmayan kimselerin vargıları-
na karşı beslenen güven, söz konusu vargılara yetke kazandırır. Bunun 
yakın geçmişte görülen çarpıcı bir örneği, söylentiye göre Başkan Roose-
velt'in öğecik bombasının geliştirilmesi için iki milyar dolar kullanma 
vargısını Albert Einstein'm önerisi üzerine vermiş olmasıdır. Gerçekten 
de, Başkan'm elinde bu öğüdün uygunluğunu ayrıca denetleyebileceği bir 
dayanak yoktu. Başka doğabilimcilerin görüşünü alabilirdi, belki de al-
mıştı; ancak böyle olsa bile yine de vargıya ulaşırken görüşüne başvur-
duğu doğabilimcilere karşı beslediği güvene dayanmıştı. Çünkü doğrudan 
doğruya kendisi köklü bir uzbilimsel doğabilim öğrenimi görmeden onla-
rın bu konuda öne sürdükleri kanıtları anlayamazdı bile. 

Yukarıda, güvene dayanan yetkenin, örgütler bir yana bırakılsa bile, 
günlük yaşamda da sık sık karşılaşılan bir olay olduğuna değinmiştik. Bel-
ki de bu, toplum yaşamında etkisini duyuran başlıca yetke biçimidir. Ge-
nellikle kişiler sağaltmanlarm sayrılıklarını iyi edeceklerine, doğramacı-
ların evlerini yapacaklarına, uygulamanların arabalarını onaracaklarına, 
savunmanların kendilerine sağlam tüzel görüşler vereceklerine inanırlar. 
Olağan durumlarda, bu uzmanlara kendi uygulayımsal yetki alanlarında 
inanılır. Onların görüşlerini sorup benimseyen kimseler, nerdeyse bütün 
durumlarda, salt onların yeteneklerine güvendikleri, uzmanların doğru 
yolu göstereceklerine inandıkları için böyle yaparlar.4 

Görevsel Saygınlık. Örgütler içinde ya da dışında, güvene dayanarak 
yetkeyi onama isteği konusunun bir yönü daha vardır. Sıradan bir kişi 
genellikle uzmandan aldığı bir öğüdün niteliğini anlayacak durumda ol-

4 Bu konuda daha çok bilgi için bakınız: Talcott Parsons, "The Professions  and 
Social Structure," Essays in Sociological Theory Pure and Applied (Glencoe, Illinois: 
The Free Press, 1949), özellikle y. 189. 
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madiği gibi, uzmana saygınlığını kazandıran birtakım yüzeysel, biçimsel 
ölçütler dışında onun uygulayımsal yetkisini değerlendirme yeteneğinden 
de genellikle yoksundur. 

Bu bölüm boyunca göreceğimiz gibi, görevsel (ya da işlevsel) saygın-
lık ile sıradüzensel (komuta düzeninden gelen) saygınlık adını verebile-
ceğimiz en az iki çeşit saygınlık vardır. Burada görevsel saygınlık üzerin-
de duracağız. Bir kimsenin belirli bir konudaki vargıları ile öğütleri baş-
kalarınca az çok uyulmaya değer görülüyorsa, söz konusu kimsenin o bilgi 
alanında görevsel saygınlığı var demektir. 

Yerleşmiş, kendini onatmış uğraşlarda saygınlık, genellikle uğraşın 
kendi içinde geliştirdiği birtakım ölçünlere göre kazanılır. Genç bir sağalt-
mana Sağlıkbilim Bilgeri sanını sağlıkbilim uğraşı ("onaylı" bir sağlık-
bilim okulu aracılığıyla) verir. Tüze ya da ölçmenlik uğraşlarıyla ilgili 
bilimsel aşamalar ile bir saymanın yetki belgesi de aşağı yukarı öyle verilir. 
Başka durumlarda ise, belirli bir alandaki iş deneyi o alanda görevsel say-
gınlık sağlar. Üye Generklerarası Tecim Kurulu'ndaki uğraşsal bir görev-
de uzun süre çalışan bir kimse, taşıma geçimbilimcisi olarak bir saygınlık 
kazanabilir. 

Okuyucularımız da görevsel saygınlık kazanılmasına ilişkin durumla-
ra kuşkusuz başka örnekler verebilirler. Belirtmek gerekir ki, uzmanlar, 
birçok durumlarda, az çok örgütlenmiş bir uğraş kümesi olarak kendi uz-
manlık alanlarında kimin saygınlık kazanacağını saptamada önemli bir 
etki yaparlar. Saygınlık kazanmanın biçimsel nitelikte "doğrul" yolları bu-
lunduğuna göre, bu yollardan kazanılan saygınlık güvene dayanan saygın-
lıkla doğrulluğa dayanan saygınlığın bir karışımıdır. 

Güvene Dayanan Yetkenin Komuta Düzeniyle İlişkisi. Güvene daya-
nan yetkenin hep komuta çizgileri dışındaki ilişkilerde söz konusu olduğu 
samlmamalıdır. Güven, komuta düzeninin dışındaki yetke için olduğu gibi 
içindeki yetke için de güçlü bir dayanak sağlayabilir. Bir ast, üstünün an-
lağına, düşünce sağlamlığına güveniyorsa, ya da durum üzerinde kendi-
sinde bulunmayan bilgileri olduğuna inanıyorsa, ondan gelecek buyruk-
lara daha kolay boyun eğecektir. 

Özellikle, üzerinde vargı oluşturulması gereken bir sorun bir örgüt 
içinde birçok birimleri etkiliyorsa, biçimsel örgütün komuta düzeni için-
de söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu yönetici —"genel görünümü" 
daha iyi görebileceği için— çoğu kez vargı oluşturma bakımından en iyi 
durumda bulunan kimse olarak düşünülür. Bu bakımdan, genellikle ko-
muta düzenindeki yetke yerlerinde bulunanlarca yerine getirilen eşgü-
düm görevleri, en azından bir ölçüde, güvenden kaynak alan yetkeye —bir 
başka deyişle astların üstlerinin genel durum konusunda en bilgili kişiler 
oldukları inancına— dayanır.5 

5 Kuşkusuz astlar birçok durumlarda, ilgili birimlerin uzmanlık bilgilerini bir 
araya getirmek üzere, doğrudan doğruya birbirleriyle görüşmeler yapmayı yeğ-
leyebilirler. Bu gibi durumlarda üst, vargıya katılabilir ya da katılmayabilir; ya da 
astları, ondan üzerinde anlaştıkları bir vargıyı yalnız onaylamasını isteyebilirler. 
Burada, bir küme olarak astların, onların ortak vargılarına karşı güven duyan 
üstleri üzerinde bir yetke uygulamaları söz konusudur. 
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Yönetsel komuta düzeninin üst düzeylerinde bulunan kimseler, örgü-
tün dış ilişkilerine —onun başka örgütlerle, yasama örgeniyle, baskı kü-
meleri ya da benzerleriyle olan ilişkilerine— kendi astlarına oranla çoğu 
kez daha çok süre ayırırlar. Astlar, "yönetkil" ya da "kamusal ilişkiler" 
yönünden sonuçlar doğurabilecek vargıların söz konusu olduğu durum-
larda üstün yetkesini, onun, vargının yönetkil yönlerini daha iyi bildiğine 
inandıkları için onarlar. 

Üstlerin astlarının gönülgücünü yükseltmekte kullandıkları yöntem-
lerden biri, onların buyruklara uymaları gerektiği ya da uymamaktan 
korktukları için değil isteyerek uymalarını sağlayacak güveni aşılamala-
rıdır. Süerlik çağbilimi, komutanlarının yetenekleri ile öngörüşlülüklerine 
güvendikleri için kendilerini çok sakıncalı durumlara atmaktan çekinme-
yen orduların yiğitlikleriyle doludur. General Patton komuta ettiği kim-
selerde çok bir sevgi uyandırmamakla, biçimsel yaptırımları aşırı ölçüde 
sık uygulamakla birlikte, büyük bir güven uyandıran, yetkesi onanan bir 
subay örneğidir. 

Ergil* Önderlik. Çağbilimde, astların kendilerinin "yanılmaz" kimse-
ler olduklarına inandıracak ölçüde büyük bir güven vermiş önderlerin sa-
yısı pek çoktur. Bu gibi durumlarda önder çoğu kez kümeye karşı besle-
nen benimseme duygusunun da bir simgesi durumuna gelir; böylece gü-
vene dayanan yetke, benimseme duygusuna dayanan yetkece güçlendiril-
miş olur. Gerçekten de önderini benimseyen bir küme, onun düşüncelerini 
daha az eleştirir, öngörüşlülüğüne gittikçe daha çok güven besler. 

Alman toplumbilimci Max Weber, bu gibi kişilere "ergil önderler" 
(charismatic leaders), onların izleyicileri üzerinde uyguladıkları yetkeye 
"ergi" (charisma) adını vermiştir. Ne yazık ki Weber'le başkalarının ergil 
önderlik konusundaki açıklamaları belirsiz bir gizemciliğe bürünmüş, top-
lumsal tinbilime dayanan doyurucu, eksiksiz bir ergi kuramı geliştirilme-
miştir. Yukarıda da sezdiri yoluyla belirtildiği gibi, erginin güvene daya-
nan yetke ile benimsemeye dayanan yetkenin bir karışımı olduğunu söy-
lemek belki de en iyi bir anlatıştır.6 

Benimsemeye Dayanan Yetke 

Kümeye bağlılığın davranışları etkilemedeki payı Dördüncü Bölüm'de 
bir ölçüde ayrıntılı olarak incelenmişti. Orada yazılanların yinelenmesine 
gerek görmüyoruz. Burada yalnız, benimsemeyle yetkenin onanması ara-
sındaki ilişkiyi göstermeye çalışacağız. 

* "Tanrı vergisi tinsel güç" anlamında tanrıbilimde uzun süre kullanılan 
VVeber'in olağanüstü kişilik gücü anlamıyla toplumbilim kuramma soktuğu "charis-
ma" karşılığı olarak "ergi" sözcüğünü benimsiyor, bu yapıtın. 1973 baskısından bu 
yana da o anlamda kullanıyoruz. (Çeviren) 

6 H. H. Gerth ile C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology (New 
York: Oxford  University Press, 1946), y. 245-52. Bir akımın ya da örgütün "kuru-
cu"su genellikle ergil bir önderdir. George Washington ile Gifford  Pinchot (ABG 
Orman örgütü) gibi. Bir kümenin dış çekincelerle çevrili olduğunu sezmesi küme-
ye karşı benimseme duygusu ile (bir korkuyu azaltma aracı olarak) öndere gü-
veni artırır. Dolayısıyla, ergil önderlerle daha çok bunalım dönemlerinde karşıla-
şılır. F.D. Roosevelt, John L. Lewis, Abraham Lincoln ile benzerleri gibi. 
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Bu ilişki katmerlidir. Önce, Dördüncü Bölüm'de de ortaya konduğu 
gibi, çoğu kimselerin "onama alanı" güçlüce benimsedikleri bir kümenin 
üzerinde anlaşmış bulunduğu vargıların söz konusu olduğu durumlarda 
çok geniştir. Yetkenin bir benimseme kümesince onanmasından söz etmek, 
bir kişice onanmasından söz etmeye oranla gerçeğe çoğu kez daha uygun 
olur. Böyle bir kümenin varlığı, küme üyeleri için —özellikle kümenin 
sürdürülmesi gibi— o güne dek birey olarak bağlı bulundukları değerlere 
ek olarak yeni birtakım değerler yaratacağından, küme üyelerinin onama 
alanı bağlantısız bireylerin onama alanından oldukça değişiktir. 

İkinci olarak, küme üyelerinin yaptığı öneriler, o önerilerin "yaban-
cılardan gelmesi durumuna göre çok daha kolay onanır. Bireyler üzerinde 
baskı yaparken bu gerçekten geniş ölçüde yararlanılır. Gerçekten de "içer-
den biri"nin önerinizi benimsemesi, onun onanma olasılığını çok artırır. 
Belirli uğraşların üyeleri, kendi aralarındaki bir kimseden gelen önerilere 
karşı, öneri uğraşın büsbütün dışındaki konularla ilgili olsa bile, çoğu kez 
başkalarından gelen önerilere oranla çok daha duyarlıdırlar. Bir birliğe 
üye olan bir kimsenin, o birliğin bir başka üyesinden gelecek bir öneriyi 
onama olasılığı daha yüksektir; bir savunman başka savunmanların öğüt-
lerini daha olumlu karşılama eğilimindedir; bir Dışişleri uğraşı görevlisi 
bir uğraşdaşının düşüncelerine karşı belki de daha çok saygı duyar. Bun-
dan başka, ortak benimseme duygularının varlığı, vargıyı oluşturan kim-
selerle ilişki kurmayı da kolaylaştırır. Başkente giden bir kimse, bu ko-
nuda vargı oluşturabilecek ya da o vargıyı etkileyebilecek kişiyi bulmak-
ta güçlük çekebilir, ancak "işin yolunu bilen" bir arkadaş bulabilirse bu 
ilişkiyi çok daha kolay sağlar. 

Bundan dolayı, iki ayrı benimseme kümesinde birden yer alan bir 
kimse, bir yandan bu kümeler arasındaki iletişimde, öte yandan söz konu-
su kümelerin birbirlerini karşılıklı olarak etkilemesinde önemli bir aracı 
görevi yapar. Bu ikili benimsemenin önemine, Dördüncü Bölüm'de yüksek 
yöneticilerin bir yandan astlarından oluşan çalışma kümesini, öte yandan 
kendileriyle eşit düzeyde bulunanlarla onların ortak üstünden oluşan ça-
lışma kümesini benimsemeleri olayından söz edilirken değinilmişti. 

Yaptırımlara Dayanan Yetke 
Üstün genellikle bilinen savutu yaptırım, bir başka deyişle onun ast-

larının davranışlarını tatlı ya da tatsız sonuçlara bağlayabilme gücüdür. 
Ancak yeterince bilinmeyen bir gerçek, yetkenin yukarıda değinilenler 
gibi bu yönünün de yalnız üstlere özgü bir ayrıcalık olmadığıdır. Yaptırım 
uygulama olanağı astlarda da, örgüt dışındaki kimselerde de vardır.7 

7 Burada "yaptırım" sözü ödülleri (olumlu yaptırımları) da, çekileri (olumsuz 
yaptırımları) da kapsayacak biçimde, geniş anlamda kullanılmaktadır. Gerçekte 
ödülle çeki arasında bir ayrım yapmak güçtür. Beklenen bir ödülü elde edememe 
tatsız bir durumdur. Örneğin, yükseltme bir ödül mü, yoksa çeki midir? Bir kim-
seyi yükseltmeme örneksel bir yaptırım, bir çeşit çekidir. Bir kimse ödüllendiril-
meyi bekler ya da umarsa, ödülün verilmemesi yetkisi gerçekte olumsuz bir yap-
tırım uygulama yetkisinden başka bir anlam taşımaz. Bir kimsenin davranışlarını 
ödül görme isteğinin mi, yoksa olumsuz bir yaptırımdan (ödülü almamadan) ka-
çınma isteğinin mi etkilediği biçimindeki bir anlatım gerçekte bir ölçüde söz oyu-
nundan başka bir nesne değildir. 
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Komuta Düzeniyle İlgili Olmayan Yaptırımlar. Komuta düzeninin aşa-
ğılarında bulunanların elindeki en belirgin yaptırımlardan biri işbırakı-
mıdır. Çoğu kez işbırakımı kamu görevlilerine yasaklanmış olmakla ya 
da onlarca kullanılmamakla birlikte, kamu görevlilerinin elinde benzer 
nitelikte yığınsal yaptırımlar yine de vardır. Yukarıdan gelen bir buyru-
ğun uyandırdığı yaygın bir tedirginlik, örgütlenmiş ya da örgütlenmemiş 
"işi yavaşlatmalara, buyrukların geniş öİçüde "yanlış yorumlanması"na 
ya da benzeri durumlara yol açabilir. Beşinci Bölüm'de, tedirgin bir çalış-
ma kümesinin kendi üyelerine karşı olduğu gibi üstlerine karşı da kulla-
nabileceği engelleme yöntemleri bir ölçüde ayrıntılı olarak gözden geçi-
rilmişti. Burada belirtmek istediğimiz, işçilerin de üstlerine karşı birta-
kım yaptırımlar uygulayabildikleridir. 

Yine, çalışma biriminin, dahası söz konusu örgütün dışında bulunan 
kümelerin de çoğu kez yaptırım uygulama yetenekleri vardır. Örneğin, bir 
görevli birimi istenen bir yükselmeyi onaylamaktan kaçınabilir. Yüksel-
menin sağlanması için örgütün iş bakımından çok yüklü olan en yüksek 
ortak üstüne başvurmak, kimi kez özeksel Görevliler Kurulu gibi başka 
bir kuruluşla görüşmeler yapmak gerekebilir. Bu işin başarılması üst dü-
zeydeki yöneticilerin yardımının sağlanmasını gerektirebilir; ortak üst 
önünde belki de kızgın tartışmalar yapılmasına gereksinme duyurabilir; 
gerçekte bir bölünme anlamına gelen bir vargının alınmasına yol açabilir; 
ilerde iş ilişkilerini de etkileyebilecek gücenmelerin ortaya çıkması sonu-
cunu verebilir; ortak üst katında, başarısızlığa uğradığında örgüt içindeki 
güç dengesinde değişikliklere yol açabilecek bir güç ya da etki deneme-
sini gerektirebilir; yenik düşenlerle onların üstleri için bunalımların or-
taya çıkmasına ya da başka durumlara yol açabilir. Görülüyor ki, görev-
liler biriminin vargısına karşı çıkma ne ölçüde güç ya da tatsızsa, bu bi-
rimin elinde o ölçüde güçlü bir yaptırım bulunuyor demektir. 

Bir anlamda, öğütlemeler kendi yaptırımını birlikte taşırlar. Kişiler, 
genellikle, "olmaz" demek, bir kimseyi ters yüz etmek istemezler; göste-
recekleri tepkiler, bir "olmaz" diyememe sayrılığından kişi duygularına 
karşı kişicil sayılamayacak bir aldırmazlığa dek değişebilir. Dolavısıyla 
bir öneriye "olmaz" demek kişiyi en azından birini düş kırıklığına uğrat-
manın tatsızlığıyla karşı karşıya getirir. Bu duygudan yararlanmak iste-
yen bir kimse, önerilerini bu "yaptırım"dan en geniş ölçüde yarar sağla-
yacak bir biçimde yaparak daha çok yetke kazanabilir. 

Yaptırımlar ile Komuta Düzeni. Yaptırımlara dayanan yetkenin ör-
gütün komuta düzeniyle olan ilişkisi daha geniş bir görüş açısından ele 
alınabilir. Bir örgüte katılan bir kimse, kişisel özelliği ile eylem özgürlü-
ğünü kısıtlayan bir ilişkiler düzenini onamış olur. Bunu ister, çünkü, Ör-
güt birtakım kısıtlamalar koymakla birlikte örgüte üye olmanın elindeki 
öbür seçeneklerden daha elverişli olduğu duygusu içindedir.8 Örgüt üye-
liğini koruyabilmek için, örgütü oluşturan karmaşık yöntemlere bir ölçü-
de uyması gerekir. Yeterlik ilkesinin, özeksel görevli örgütlerinin, işçi ku-
ruluşları ile benzerlerinin varlığı dolayısıyla bir görevliyi işten çıkarma 

3 Bu konuda bakınız: Simon, A d m i n i s t r a t i v e B e h a v i o r , Bölüm 6; Barnard, adı 
geçen yapıt, Bölüm 11. 
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yetkisi belirli bir üstün eline verilmiş olmasa bile, örgütün çalışması için 
gerekli yöntemlerden biri olan bu yetki kesinlikle örgüt içinde bir yerde 
bulunmaktadır. Bu kesimde tartışılan yaptırımlar, giderek tek tek üstlerin 
özel ayrıcalık ya da yetkileri olmaktan çıkarak daha çok örgütsel yaptı-
rımlar niteliğini kazanmaktadır. Bununla birlikte, bugün içinde bulun-
duğumuz gelişme düzeyinde, üstler bu konuda dik başlı astlarına göre 
daha çok etkilidirler; böylece de örgütsel yaptırımlar bir bakıma sıradü-
zensel yetkeye güç kazandırmaktadır. 

Beklenen Tepkiler Kuralı. Gerçekte, yaptırım duvara asılı bir kam-
çıdır; seyrek olarak kullanılsa bile, onun varlığı kişileri boyun eğmeye 
iter. Yaptırıma dayanan yetke, geniş ölçüde, bir yaptırımın uygulanabil-
me olasılığının doğurduğu tepkilerden kaynak alır. Bir örgüt üyesinin, 
"şunu ya da bunu yapması, yoksa sonucuna katlanması" yollu bir sonuya-
rıyla* karşılaşması seyrek görülen bir durumdur. Örgüt üyeleri, daha çok 
sürekli boyun eğmemenin ya da kendilerine yaptırım uygulayabilecek 
kimseyi ya da kimseleri mutlu etmemenin sonuçlarını önceden kestirirler; 
bu seziş —kimsenin açık korkutması olmadan da— sürekli bir güdülendi-
rici etki yapar. Çekinin eylemli olarak uygulanması gerekliyse, bunun an-
lamı, yaptırımın başarısızlığa uğradığı, çeki görme olasılığının istenme-
yen davranışı önleyemediğidir. 

Yaptırımlara Karşı Tepki. Olumsuz yaptırımlar (çekiler) bir yetke 
aracı olarak az bir yarar sağlar. Kişiler, kamu görevlileri bile, "itilip ka-
kılmayı" sevmezler; yaptırım korkutması çoğu kez önerinin onanmasını 
sağlayacak yerde onu çekinceye düşürür. Arkasında açık bir çeki korkut-
ması bulunan bir öneri çoğunlukla istenen onama sonucundan başka bir-
çok sonuçlar da doğurur. Örgütü birbirine karşıt yakalara ayırması bakı-
mından yıkıcı olabilir. Ayrıca gönülgücünü düşürücü, bir başka deyişle 
örgüt üyelerinin içten gelen katkılarını azaltıcı bir etki yapar. 

Aylık artışı ya da yükselme gibi olumlu yaptırımlar, bu tür ödüllerin 
güçlüce yerleşmiş değerlerine uygun düştüğü aşırı ölçüde "devingen" gö-
revliler (Bölüm 3'e bakınız) dışındaki kimseler bakımından yalnız ılım-
lı bir ölçüde etkilidir. Birçok durumlarda, görevlilerin —örgüt amaçlarını 
kendi amaçları olarak onama, çalışma kümesince benimsenme, tasarlama-
ya katılma isteği gibi— yerleşmiş değerlerine uygun düşen olumlu gü-
dülerin kullanılması, onların daha çok katkıda bulunma coşkusunu artı-
rarak olumsuz yaptırımlara olan gereksinmeyi ikinci sıraya iter. 

Yaptırımların Başka Sınırları. Yaptırım gücünün, yaptırımları elle-
rinde bulunduranların onları belirli ölçüde kullanmak isteklerinin daha 
da ötesinde birtakım kısıtlılıkları vardır. Kamu kuruluşlarındaki yöneti-
cilerin birçoğu, eskiden yöneticilerin elinde bulunan işe alma, işten çı-
karma yetkilerini sıkı bir biçimde kısıtlayan bir kamu görevi düzeninin 
koyduğu kurallar içinde çalışırlar. Örneğin, bu ülkedeki en büyük kent-
lerden birinde Kolluk Örgütü başkanı kolluk yüzbaşılarını ancak özeksel 
Görevliler Kurulu önünde yargıladıktan, yargı yerlerine de başvurulduk-
tan sonra işten çıkarabilir. Gerçekte, çok ağır durumlar dışında böyle bir 

* Ü l t i m a t o m karşılığı olarak 1975 yılında türettiğimiz s o n u y a r ı sözcüğünü, bu 
yapıtın o yıl yapılan baskısından bu yana kullanmaktayız. ( Ç e v i r e n ) 
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yetkisi yoktur. Genellikle bu tür kısıtlamalar birleşik generk yönetiminde 
de, üye generklerde de vardır. 

Ancak işe alıp işten çıkarma yetkisi başka birçok biçimlerde de kısıt-
lanmış olabilir. İş satağmın sıkı olduğu bir dönemde, işverenin işten çı-
karılacakların yerine yenilerini alamaması dolayısıyla bu yaptırım olduk-
ça kısıtlı bir ölçüde kullanılabilecektir. Bu kısıtlılık yalnız işten çıkarma-
larda da söz konusu değildir. İşçi ayrılma ülevini daha özgür olarak kul-
lanabildiğinden, paylama gücü de sanıldığından daha azdır. 

Örgütsel özellikler de, çoğu kez belirli yaptırımların uygulanmasını 
önleyebilir. Bir kimse birtakım işleri yapmakla görevli olabilir, ancak 
bunları yerine getirebilmesi, başka birimlerde bulunan, üzerinde etkili 
yaptırımlar uygulamak olanağından yoksun bulunduğu kimselere bağlı 
bulunabilir. Böyle bir durumda, yaptırım dışı yetke kaynaklarına dayan-
mak gerekir. Örgütler karmaşıklaştıkça bu sorun daha da güçleşir, belki 
de bu güçlük birleşik generkte doruğuna ulaşır. 

Kamu yönetiminde, görevlinin yönetkil bağlantıları da yaptırım uy-
gulama olanağını kısıtlayabilir. Böyle bir kısıtlama yeterlik ilkesinin uy-
gulandığı yerlerde belki biraz daha az önemlidir, ancak bütün düzeylerde 
önemli bir etmendir. Birçok üstler, güçlü bir Kurultay üyesinin yeğeninin 
başkalarında göz yumamayacakları davranışlarına katlanırlar. 

Yetke kavramı birçok kimselerin gözünde olumsuz yaptırımlarla —üs-
tün girişebileceği korkutucu davranışlarla— öylesine yakından ilgilidir ki, 
konuyu gereğince aydınlatabilmek için aşağıdaki gerçekleri açıklamakta 
yarar vardır: (1) Yaptırımlar yalnız komuta düzeni yoluyla uygulanmaz. 
Astlar ile eşit düzeyde bulunanlar da üstler gibi yaptırımlar uygulayabi-
lirler; (2) örgütler, üstlerin elinde alışılmış bütün biçimsel yaptırımların 
bulunmadığı durumlarda da görevlerini yerine getirebilir, çoğu kez de 
getirirler; (3) yaptırımlar çoğu kez yetkenin uygulanmasında en etkili 
araçlar değildirler. 

Doğrulluğa Dayanan Yetke 
Görevlilerin, öbür örgüt üyelerinden gelen önerileri onamalarının bir 

başka nedeni —daha az ussal, ancak yukarıda tartışılan yaptırımlardan 
kaçınma isteğinden belki de daha önemli bir nedeni— vardır. Kişiler "doğ-
rul" yetkeyi, "oyunun kurallarına" uymaları gerektiğine inandıkları için 
onarlar. 

Doğrulluk. Üçüncü Bölüm'de gördüğümüz gibi, bireyler, Olgunluğa 
doğru gelişirken de, ondan sonra da toplumun inançlarına, değerlerine, 
törelerine uygun olarak yetişir, neyi yapmaları, neyi yapmamaları gerek-
tiğini öğrenirler. Onlara aşılanan değerlerden biri, kişinin oyunun kural-
larına uyması gerektiğidir. Bu aktöre kuralı çok erken öğrenilir. Bir top 
oyununa katılan bir çocuk, oyunun çeşitli evrelerde kendi isteğine uyacak 
biçimde değiştirilmesini beklemez. Tersine, kendi davranışını oyunun ku-
rallarına uydurmaya çalışır. Belirli bir evrede kuralın ne olduğu konusun-
da tartışma çıkabilirse de, bir kez kuralın ne olduğu anlaşılınca ona uy-
mamayı usundan geçirmez. 
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Yine, kişilerin çoğu, örgütlerde görev aldıklarında, oyunun kuralla-
rına, bir başka deyişle örgütün çalışma yöntemlerine uymaları gerektiğini 
bilirler. Çalışma yöntemleri, işin nasıl yapılacağım, çalışma sırasında or-
taya çıkacak sorunlarla anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini gösterir. Söz 
konusu yöntemler, ayrıca, şu ya da bu konuda bir kimsenin şu kişinin 
ya da örgütün düşüncelerini onamasını, belirli bir birimin görüşünü al-
masını, işi belirli bir kimsenin onayından geçirmesini, kendisine şu ya da 
bu yolla gelen konular üzerinde çalışmasını buyururlar. 

Bir örgütün çalışma yöntemleri, üyelerin, birtakım konularda görev-
lendirilmiş bulunan başka üyelerden gelen önerileri onamasını gerekti-
rir. Buradaki onama, oyunun, onun uyması gerektiğine inandığı kuralla-
rından biridir. Görülüyor ki, örgütler içindeki bireyler, başka kişilerin 
yetkesini, onu onamaları gerektiğine inandıkları için de onarlar. 

Varsayımlı da olsa somut bir örnek düşünelim. Bir öğrenci, yüksek 
öğrenimini bitirdikten sonra, çalışma yaşamına birleşik generkte bir gö-
revli işleri biriminde çalışarak başlamayı vargılar. îşe girebilmek için bir 
sınavdan geçer. Sınavı kazanır; ABG Tarım Bakanlığı'nın özeksel görev-
liler örgütünde bir Bölütleme Görevli Yardımcısı olarak işe alınır. İşe baş-
ladığında kendisine bir sergel verilir, örgütte izlenen görev bölütleme iş-
lemdizileri ile yöntemleri açıklanır. Eline, belirli durumlarda nasıl dav-
ranması gerektiğini bildiren bir elbetiği verilir. Örgütteki başka kimse-
lerle olan ilişkileri, üstünün kim olduğu, Bakanlığın hangi kesimindeki 
bölütleme işleriyle uğraşacağı konusunda kendisine bilgi verilir. Genç gö-
revlinin davranışlarının kendisine verilen yönergeye uygun bir yön izle-
mesi beklenir; o da öyle düşünür. Genellikle, kullanılmakta olan bölüt-
leme yöntemlerinin yetersiz olduğunu ya da üstünden başka bir kimseye 
bağlı olması gerektiğini düşünmez. Oyunun kurallarına, bağlı olduğu ör-
gütün yerleşmiş yöntemlerine uyar. 

Doğrulİuk ile Sıradüzen. Örgütler içindeki "sıradüzen" adı verilen 
çalışma ilişkileri, doğrulluktan doğan yetkenin işler duruma getirilmesiy-
le ilgili özel bir örgütsel düzendir. Bir örgüt üyesinin o örgütün çalışma 
yöntemlerini onaması, komuta çizgisindeki üstten gelen önerileri —en 
azından birtakım kısıtlamalarla— onama yükümlülüğünü de kapsar. Dola-
yısıyla, buyruklara uymayı sağlayan güven, benimseme, yaptırımlar gibi 
öbür nedenler var olsun olmasın, örgüt üyeleri üstlerine boyun eğmeleri 
gerektiğine inanırlar. 

Daha önceki toplumsal yaşantılar, sıradüzensel yetkenin doğrul oldu-
ğu duygusunu çok geniş ölçüde güçlendirmektedir. Komuta düzenine uy-
gun davranış, örgüt üyelerinin tümünün örgüte girerken birlikte getirdik-
leri kurumlaşmış bir davranıştır. Oberammergau'da İsa'nın Çarmıha Ge-
rilişi oyunundaki devinçleri çocukluk yaşlarından öğrenmeye başlayan 
oyuncular gibi, "astlar" da "üstlerine" boyun eğmeyi, çocukluklarında ana 
babalarıyla olan ilişkilerinden başlayıp bütün yaşamları boyunca çeşitli 
toplumsal ya da örgütsel sıradüzenlerde deneyler edinerek öğrenirler. Sı-
radüzensel davranışta devinçlerini ivi bilen astlarla üstlerin karşılıklı iliş-
kileri söz konusudur. "Astlar," "üstler"i saymaları gerektiğini, "üstler" 
ise kendilerine boyun eğilmesi gerektiğini düşünürler. 

Toplumumuzda komuta düzeni çok yaygındır. Komuta çizgisinde yük-
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selme genellikle başarı sayılır. Bireyin toplumdaki yeri ile akçal kazanç 
komuta çizgisinde yükselmeye yakından bağlıdır. Öğrenim, dahası, başa-
rılı serüvenler için de durumun böyle olduğu söylenebilir. Komuta çizgi-
sindeki ilerleme genellikle tinsel değerin, iyi özyapınm, işleri iyi yönete-
bilmenin, toplumsal sorumluluk ile üstün ansal niteliklerle donatılmış ol-
manın belirtisi sayılır. 

Nerdeyse tüm örgütlerde sıradüzene büyük önem verilir. Bunun ne-
deni, sıradüzenin ne olduğunun göreve girişten önce öğrenilmiş, iyice bi-
linmekte olmasıdır. Bundan başka, sıradüzen, örgüt içinde büyük bir an-
laşma kolaylığı sağlar. Örgüte yeni giren kimseye "X sizin üstünüzdür" 
demek "bu durumda şöyle yapınız, şu durumda böyle yapınız" demekten 
çok daha kolaydır. 

Doğrul Yetke Kaynağı Olarak Sıradüzenin Kısıtlılıkları 

Toplumumuz sıradüzen konusunda oldukça yeterli bir "görev öncesi" 
eğitim sağlamakla birlikte, bu eğitimin başka toplumlarda, başka çağlar-
da daha iyi bir biçimde sağlanmakta olduğu da bir gerçektir. Sıradüzenin 
sonucu olan davranışlar toplumun yürürlükteki törelerini yansıtan dav-
ranışlar olduğuna göre, bu töreler değiştikçe davranışlar da değişecektir. 
On dokuzuncu yüzvılın Batı'lısı bu konuda belki de bugünün Batılısına 
göre çok daha köklü bir eğitim görmüştü. Yöneticilerin başında bulunduk-
ları örgütte nerdeyse tüm istediklerini yapabildikleri günlerin geçmişte 
kaldığı kuşkusuzdur. Birey, öğrenimi ile örgüt dışındaki çok çeşitli yaşan-
tılarının bir sonucu olarak, gittikçe artan bir kişisel onur duygusu kazan-
dıkça, ast-üst ilişkilerinin anımsattığı yetke türü karşısındaki uysallık bel-
ki de azalmaktadır. 

Üstelik, çağdaş uygarlığın kimi yönleri, kişilerin örgütler içindeki 
davranışlarla orada kendilerine nasıl davranılması gerektiği konusundaki 
beklentilerini belki de değiştirmektedir. Özellikle toplumsal işbölümü, ar-
tan sayıda kişinin belirli bir alandaki bilgisini derinleştirip onları vazge-
çilmez birer uzman durumuna getirdikçe sıradüzenin ast-üst bağları güç-
süzleşmektedir. 

Uğraşsal, uygulayımsal uzmanların önemi arttıkça, buna koşut ola-
rak, örgütlerin, —doğrulluğa dayanan yetkeyi tanımlayan— çalışma ku-
rallarında, görevsel saygınlığa gittikçe daha çok, sıradüzene daha az ağır-
lık verme yönünde bir eğilim kendini göstermektedir. Görevliler belirli 
konuların uzmanlarından gelen önerileri onamaya giderek daha çok alış-
makta, bu önerileri onamaları gerektiğine gün geçtikçe daha çok inan-
maktadırlar. Görülüyor ki doğrulluğa dayanan yetke, bir kuşak öncesine 
göre bile, biçimsel sıradüzenlerin tekelinde olma niteliğini geniş ölçüde 
yitirmiştir. 
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9. 
Bölüm 

TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI: 
YETKE İLE SAYGINLIK 

Sekizinci Bölüm'de, yetke ilişkilerinin dayandığı tinsel nedenler üze-
rinde durduk. Bu konudaki incelememizi bütünleyebilmek için, şimdi de, 
çeşitli yetke türlerinin örgüt içindeki eylemli işleyiş biçimi ile araların-
daki karşılıklı ilişkilerden bir bölümünü ele almamız gerekmektedir. Bu 
bölümde yetke ilişkilerinin bir simgesi olarak saygınlık dizgelerinin yararı 
konusunu tartışacak, böylece tüm olarak yetke konusunda komuta düze-
ninin etkisi üzerindeki incelemelerimize son vereceğiz. 

ÖRGÜTLERDE SAYGINLIK1 

Güvenden doğan yetke konusu tartışılırken, birtakım kişilerin gide-
rek görevsel (işlevsel) bir saygınlık kazandıklarına, bir başka deyişle ken-
di uzmanlık alanlarına giren konularda ortaya koyacakları düşüncelere 
karşı başkalarında bir güven uyandırdıklarına değinilmişti. Kişiler, bu-
nun gibi, örgütün biçimsel komuta düzenindeki yerleri dolayısıyla da bir 
saygınlık kazanırlar. Bu saygınlığa orduda "aşama" adı verilir. 

Görevsel saygınlıkla sıradüzensel saygınlık kesin olarak birbirinden 
ayrılamamakla birlikte, bu iki saygınlık arasındaki ayrım, görevsel say-
gınlığın bir uğraş ya da uygulayımsal uzmanlık alanıyla ilgili olması, bu-
na karşılık ötekinin bir örgütteki, dahası o örgütün içinde yer aldığı top-
lumdaki tüm kişiler için söz konusu olan bir toplumsal "aşama" düşüncesi 
ya da düzeniyle ilgili bulunmasıdır. Tarım Bakanlığındaki bir toprak ta-
rımı uzmanının, bu konuda yaptığı —öbür tarım uzmanlarınca da bilinen— 
önemli araştırmalar dolayısıyla görevsel bir saygınlığı bulunabilir. Bu 
kimse Bakanlıkta gösterişsiz bir araştırıcılık görevindeyse, bu örgütün ko-
muta düzenindeki ya da toplumdaki saygınlığı oldukça düşük olabilir. Öte 
yandan, bir Tarım Bakam'mn komuta düzenindeki saygınlığı birleşik ge-
nerk yönetimindeki yeri dolayısıyla çok yüksektir; bundan dolayı da Ba-
kanlık içindeki, belki de birleşik generk yönetimi dışındaki kimselerden 
saygı görür. 

1 Bu kesimin yazılmasında Chester I. Barnard'ın, William Foote Whyte'ın ya-
yımladığı I n d u s t r y a n d S o c i e t y (New York: McGraw-Hill Book Co., Inc. 1946) adlı 
yapıtta yer alan "Functions and Pathology of  Status Systems in Formal Organi 
zations" başlıklı yazısından geniş ölçüde yararlanılmıştır. Bölüm 4. 
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Komuta çizgisi üzerinde bulunulan yerin örgüt bakımından taşıdığı 
önem, kişilerin davranışı ile başkalarının onlara karşı olan davranışları-
nın, taşıdıkları göreli saygınlığın geniş ölçüde etkisi altında kalmasından 
ileri gelir. İkinci Büyük Savaş sırasında Savunma Bakanlığı'nda anlatılan 
bir öykü —doğru olsun olmasın— bu konuyu aydınlatacak ilginç bir ör-
nektir. General Mills değirmencilik ortaklığının bir yansıtmanı, Sağlama 
Örgütü Başkanı General Brehon Somerville'i görmek ister, ancak uzun 
bir süre bunu başaramaz. Bir gün sesleçte ortaklığının adını verir. Somer-

t ville'in, ortaklık adını aşama olarak anlayan yazmanı "General Mills"i 
General Somerville'e çabucak bağlar. 

Saygınlık Simgeleri 

Kişilerin birbirlerine karşı olan davranışları saygınlık ekseni çevresin-
de döndüğüne göre, bireylerin ilişki kurdukları kimselerin durumunu hız-
la anlamalarını sağlayacak araçlara gereksinme duyulur. Bundan dolayı, 
bir saygınlık düzeninin işleyebilmesi için kolaylıkla anlaşılabilecek birta-
kım saygınlık simgelerine gerek vardır. Bu gereksinme, görevsel saygın-
lık için de, sıradüzensel saygınlık için de söz konusudur. 

Barnard'a göre beş türlü saygınlık simgesi vardır: "(1) İşe başlama 
ya da atanma törenleri; (2) imler ya da başka açık saygınlık göstergeleri; 
(3) görev ya da uğraş sanları; (4) aylıklar ya da görev imleri; (5) uğraş 
ya da görevle ilgili belirleme ya da kısıtlamalar."2 

İşe Başlama. Toplumumuzun bütün kesimlerinde yeni saygınlık yer-
lerine girişte genellikle bir çeşit tören vardır. Bilimyurtlarınca verilen çı-
kış aşaması, özel giysili törenleriyle bir kimseyi okumuşlar kümesine so-
kar; ya da gerekli öğrenimi görmeden başarılı olmuş kimselere bu say-
gınlığı verirken bu tür törenler yapılır. Kendi örgütleri içinde yeni bir 
yüksek kata adam seçen mason kollarının düzenledikleri ince törenlerle 
Yüksek Yargıevi Başyargıcı'nın göreve başlayan bir Başkan'a törenle ant 
içirmesi, toplum düzeni içinde yeni görev yerlerine gelen kimselerin ge-
çirdikleri törenlerin yalnız birkaç örneğidir. Giriş töreninin amacı, say-
gınlık kazanma olayını kamuya açıkça duyurmaktır. 

Kamu görevine girişte yapılan törenler, en üst görevler için düzen-
lenenler dışında, bu ülkede en düşük düzeyde tutulmuştur. Olağan du-
rumlarda, Anayasa'ya bağlılık andından başka bir tören yoktur. Bununla 
birlikte, en yüksek görevler için, o görev yeri ile söz konusu yüksek yö-
netim görevinin yetkesini çarpıcılaştırmak amacıyla göreve başlama tö-
renleri yapılır. Yeni bir bakan, çoğu kez, sorular soran günlükçülerle ışı-
yan parlarların* gösterişi içinde görevine başlar. 

İmler. Bugünün Amerika'sında ordu kuruluşları bir yana, aşama gös-
teren imler başka birtakım ülkelerde olduğu ölçüde çok kullanılmaz. Bir 
pazar gezintisi sırasında, saygınlığı yüksek kimseleri düşük olanlardan 

2 Üstteki yazı, y. 50. 
* İngilizce kökenli f l a ş  (flash)  sözcüğüne karşılık olarak, p a r l a m a k eylemin-

den 1980 yılında türettiğimiz p a r l a r sözcüğünü, bu yapıtın o yıl yapılan baskısın-
dan bu yana kullanmaktayız. ( Ç e v i r e n ) 
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ayırmak güçtür. "Patron" kırışık giysilerle dolaşırken, bir yazı işleri gö-
revlisi iki dirhem bir çekirdek giyinmiş olabilir. Buna karşılık, imler, iş 
sırasında görevlilerin saygınlığını göstermek amacıyla daha çok kullanılır. 
Kolluk görevlileri, yangın söndürücüler, yargıçlar gibi birtakım kamu gö-
revlileri, başkalarının kendilerine karşı belirli bir biçimde davranmalarını 
sağlamak amacıyla, görev sırasında birörnek giysiler giyerler. Giyinme 
ayrımları, erkek ya da kadın olsun, "ak yakalı" görevlileri öbür görevli 
kümelerinden açıkça ayırır. 

Sanlar. Sanlarla öbür çağırma biçimleri çoğu kez saygınlığı göstere-
cek biçimde kullanılır. Bu sanlarla çağırmalar çoğunlukla görevi belirtir. 
Jones bir tüzeci, Smith bir çöpçüdür. Ancak bu görevlere karşı olan tu-
tumumuz değişik olduğundan, aşamaya ilişkin saygınlık çabucak görev 
sanma bağlanıverir. Kamu örgütlerinin tümünde görevi anlatan sanlar 
kullanılır. Kara Gücü'ndeki bir binbaşıdan "Binbaşı filanca"  diye söz edi-
lir, bir kol başkanına yazılan bir yazının başlığında o kimsenin sam bulu-
nur. (Bununla birlikte, yüz yüze ilişkilerde bir kimseyi olağan durum-
larda Bölüm Başkanı Adams diye çağırmayız)3 

Görev İmleri. Belirli görevlere ödenen aylıklarla tanınan öbür ayrı-
calıklar, belki de ordu dışı kamu kuruluşlarındaki en önemli saygınlık 
simgeleridir. Ancak, Barnard'ın belirttiği gibi, "bunların özdeksel ödüller 
olarak taşıdıkları değeri, saygınlık imleri ya da öğeleri olarak taşıdıkları 
anlamla karıştırmamak gerekir."4 Kamu kuruluşlarında aylıklar, saygın-
lık simgesi olarak, çalışma karşılığı dağıtılan özdeksel ödüller arasındaki 
ayrımların çok daha belirgin olduğu özel kesim örgütlerindeki ölçüde 
önemli değildirler. Saygınlığın en göze çarpan belirtileri başka ayrıcalık-
lar biçiminde kendini gösterir. Örnek olarak, Eder Denetleme Kolu'nda 
görülen saygınlık simgelerinden bir bölümünü anabiliriz.5 

E d e r D e n e t l e m e K o l u ' n d a b a ş k a b i r ç o k ö r g ü t l e r d e n d a h a e l e r k i l b i r o r t a m 
b u l u n m a k l a b i r l i k t e , s a y g ı g ö r m e d u y g u s u n d a n k a y n a k l a n a n s a y g ı n l ı k i m l e r i , t o p -
l u m u m u z d a k i ö b ü r s ı r a d ü z e n l e r d e o l d u ğ u g i b i b e l g e y e b a ğ l a m a i ş l e r i n i y ü r ü t e n 
ö r g ü t t e k i s ı r a d ü z e n d e d e a ş ı r ı b i r b i ç i m d e k e n d i n i g ö s t e r m i ş t i . S a y g ı n l ı k a y ı r ı m -
l a r ı n ı y a n s ı t a n b u i m l e r , ö r n e ğ i n , ç a l ı ş m a a r a ç l a r ı n ı n d a ğ ı t ı m ı n d a o r t a y a ç ı k t ı . 
G e n e l o l a r a k a n l a t m a k g e r e k i r s e , ç a l ı ş m a a r a ç l a r ı g e r e k s i n m e l e r l e t e r s o r a n t ı l ı 
o l a r a k d a ğ ı t ı l m ı ş t ı . E n a l t t a s e r g e l l e r i a ç ı k s a l o n l a r d a a r k a a r k a y a y a d a y a n y a n a 
y e r l e ş t i r i l m i ş k a l a b a l ı k b i r g ö r e v l i l e r k ü m e s i y e r a l ı y o r d u . Y a z ı i ş l e r i n i n y a p ı l d ı ğ ı 
b u d ü z e y d e ç o k a z s a y ı d a i m y a z m a n l a y a z m c a k ç ı v a r d ı . G ö r e v l i l e r d e n b i r ç o ğ u ç a -
l ı ş m a s ü r e l e r i n i n ö n e m l i b i r b ö l ü m ü n ü b i r y a z ı n c a k a r a m a k l a y a d a o n u b e k l e -
m e k l e g e ç i r i y o r d u . Ç o ğ u , y a z ı l a r ı n ı e l l e y a z ı y o r y a d a y a z d ı k l a r ı i l k t a s l a k l a r ı 
k e n d i l e r i i ş l e t k e y l e t e m i z e ç e k i y o r l a r d ı . B u d ü z e y d e s e s l e ç b u l m a k g ü ç t ü ; g e n e l -
l i k l e b i r s e s l e c i b i r k a ç k i ş i k u l l a n m a k t a y d ı . B u n l a r i ç i n d e m u t l u b i r k a ç k i ş i n i n 

3 A l m a n y a ' d a k i ş i l e r ö r g ü t i ç i n d e k i g ö r e v l e r i y l e ç a ğ ı r ı l ı r l a r . " T ü z e c i S c h m i d t " 
y a y g ı n b i r ç a ğ r ı l m a b i ç i m i d i r . B ö y l e c e ö r g ü t i ç i n d e k i s a y g ı n l ı k ö r g ü t ü n d ı ş ı n a , t o p -
l u m y a ş a m ı n a t a ş ı r ı l m ı ş o l m a k t a d ı r . B a k ı n ı z : T a l c o t t P a r s o n s , " D e m o c r a c y a n d 
S o c i a l S t r u c t u r e i n P r e - N a z i G e r m a n y , " Journal of  Legal and Political Sociology, 
1:96-114 ( N o v e m b e r , 1942). 

4 Adı geçen yazı, y. 51. 
5 V i c t o r A . T h o m p s o n , The Regulatory Process in OPA Rationing ( N e w Y o r k : 

K i n g ' s C r o w n P r e s s , 1950) , B ö l ü m 10. 
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s e r g e l l e r i n i n y a n ı n d a W a s h i n g t o n ' u n d a y a n ı l m a s ı g ü ç y a z g ü n l e r i n i g e ç i r e b i l m e l e -
r i n e y a r d ı m e d e c e k b i r e r d ö n e r y e r y e l l e c i v a r d ı . 

Komuta çizgisinde yukarıya doğru çıktıkça durum iyileşiyordu. Nerdeyse bü-
tün altbölüm başkanlarının, kendilerine ayrılan yapı kanadının bir yanında odaları 
vardı. Odalarda bir ya da daha çok yelleç bulunuyordu. Bu odalarda genellikle 5-10 
dolayında görevli çalışmaktaydı. Altbölüm başkanlarının özel bayan yazmanları, 
iki bağlantılı sesleçleri vardı. Yazmanlar yalnız kendi üstlerinin ağzından yazı 
alır, onların yazılarını yazarlardı. Bölüm başkanları ile onların da üstündekilerin 
yazmanlarından alt düzeydeki görevlilerin yazılarının yazılmasında yararlanma 
çabalan başarılı olmadı. Bütün imyazmanlar yalnız bir kişi için çalışacakları gü-
nü bekliyorlardı. Bu isteğin nedeni üşengenlik değil, böyle bir çalışmanın daha 
saygın olmasıydı. Altbölüm başkanının yazmanı ona gelen sesleç konuşmalarını 
alır, başkanım bağlamadan önce karşıdakine adını, kim olduğunu sorardı. Bu uy-
gulama başkanın önemli bir kişi olduğunu gösterirdi. Sesleçle bir yeri aramak is-
teyen altbölüm başkanı yazmanından orayı bulup kendisine bağlamasını isterdi. 
Bu uygulama, öbür uçta bekleyenlerde altbölüm başkanının işi çok, sürevi değerli 
bir kimse olduğu izlenimini uyanduırdı. 

B ö l ü m y ö n e t m e n i d ü z e y i n d e o l a n a k l a r d a h a d a b o l d u . Y ö n e t m e n i n g e n e l l i k l e 
k ö ş e d e b u l u n a n , b ü t ü n b i r b ö l m e y i i ç i n e a l a n b ü y ü k b i r o d a s ı v a r d ı . B u o d a l a r ı n 
k i m i s o ğ u t m a l ı y d ı . Y ö n e t m e n i n b i r y a z m a n ı , k i m i k e z a y n c a b i r y a z ı i ş l e r i g ö r e v -
l i s i - y a z m ç a k ç ı ' s ı v a r d ı ; b u n l a r ç o ğ u k e z k ü ç ü k b i r o d a d a o t u r u r l a r d ı . B ö l ü m y ö -
n e t m e n i n i n g e r e k t i ğ i n d e y a l n ı z y a z m a n ı y l a y a d a d o ğ r u d a n d o ğ r u y a d ı ş a n y l a k o -
n u ş m a s ı n a o l a n a k s a ğ l a y a n i k i y o l l u b i r s e s l e c i v a r d ı . B i r i s i n i a r a m a k i s t e d i ğ i n d e 
y a z m a n ı n ı n d ü ğ m e s i n e b a s ı p i s t e d i ğ i k i m s e y i a r a m a s ı n ı s ö y l e r d i . Y a z m a n a r a d ı -
ğ ı n ı b u l u n c a d ü ğ m e y e b a s ı p k a r ş ı d a k i n i n b e k l e d i ğ i n i b i l d i r i r , b u k e z y ö n e t m e n 
b a ş k a b i r d ü ğ m e y e b a s a r a k k a r ş ı d a b e k l e m e k t e o l a n k i ş i y l e g ö r ü ş ü r d ü . B u y o l 
b e l k i d e k a r ş ı d a k i n i d o ğ r u d a n d o ğ r u y a a r a m a k t a n d a h a u z u n b i r s ü r e a h y o r , b ö -
l ü m y ö n e t m e n l i ğ i n e y ü k s e l e n l e r b a ş l a n g ı ç t a b u n a a l ı ş m a k t a b i r a z g ü ç l ü k ç e k i y o r -
lardı. 

ikinci başkan, yaklaşık olarak bölüm yönetmenlerinin kolaylıklarından yarar-
lanıyordu, ancak onun ayrıca (aylık çizelgesinin 7 ya da 9'uncu aşamasında) bir 
yönetsel yardımcısı vardı. 

Çalışma araçlanndan başka üst düzeydekilerin istedikleri tümden anlamsız 
birtakım ayrıcalıklar da vardı. Bu arada, bölüm yönetmeni düzeyindekiler, olağan 
sergellerden biraz daha büyük, süslü bir yönetmen sergeli kullanabilirlerdi. Yine 
bu düzeydekilere deri kaplamalı bir koltukla çoğu kez al ya da yeşil bir yer halısı 
verilirdi. Halı, görevin önemini göstermek bakımından özel bir önem taşırdı. Bir-
denbire bölüm yönetmenliğine yükselen bir kişi halı konusunda öylesine duyarlık 
gösterdi ki gezenekte* gördüğü ilk halıyı alıp odasına koydurdu. Halı çok büyük 
olduğu için ikiye kestirdi, ancak sonradan bunun Başkan Yardımcısı'mn odası için 
özel olarak saklanmakta olduğunu öğrendi. Tümüyle anlamsız nitelikteki bir baş-
ka saygınlık imi de yemek odasıyla ilgiliydi. Bu odada saat 12.15'e dek 13'üncü ile 
daha yukarı aşamadaki görevlilerin, saat 12.15'ten sonra 14'üncü ile daha yukan 
aşamalardaki görevlilerin yemek yemesi gerekiyordu. 

* Bu yapıtın 1980 baskısından bu yana hol, koridor, sofa,  karşılığı olarak kul-
landığımız gezenek sözcüğünü Türk Dil Kurumu'nun Derleme Sözlüğü'nden aldık. 
Sözcük. Tokat, Malatya, Sivas, Kayseri yörelerinde kullanılmaktadır. (Çeviren) 
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Komuta çizgisinde yer alan birçok üstler, kendi yüksek görevlerinin bir be-
lirtisi durumuna gelen kişisel alışkanlıklar, özellikler edinmişlerdi. Bunlardan bir-
çoğu, astlarının odasına ya da sergeline gidecek yerde konuşmak için onları oda-
larına çağırırlardı. Astlarım sık sık dışarıda, yazmanlarının yanında bekletirlerdi. 
(İçerde bir başkası bulunduğu için bu bekleyiş kimi kez gerekliydi.) Bir ast ya da 
başka bir kimse içerdeyken, birçok üstler, konuşma sırasında dışarıya sesleç aç-
mak ya da dışardan gelen sesleç konuşmalarını yanıtlamak için konuşmayı kesi-
verirlerdi. Bu yüzden konuşmaların süresi iki ya da üç kat uzardı. İkinci Başkan, 
beş on kişinin katıldığı toplantılar yapar, toplantı süresinin yarısını dışarıyla ko-
nuşmakla geçirirdi. Böylece, tümü 13'üncü ile daha yukarı aşamadaki birçok kim-
senin çalışma süreleri boşa gitmiş olurdu. Bu uygulama çoğu kez üstün bilerek 
yaptığı, gereksizliği yanında inceliğe de aykırı bir davranıştı. 

Y u k a r ı d a n b e r i s ö y l e n e n l e r , b a ş k a y e r l e r d e g ö r ü l e n s a y g ı n l ı k s i m g e l e r i y l e il-; 
g i l i a ğ l a t ı n ı n E d e r D e n e t l e m e K o l u ' n d a d a s ü r ü p g i t t i ğ i m o r t a y a k o y m u ş b u l u n -
m a k t a d ı r . A r a n a n i m l e r y e t k e y i — b a ş k a l a r ı n ı e t k i l e m e y e t e n e ğ i m — s i m g e l e ş t i r e n , 
y a r a t a n n e s n e l e r d i r . B u b e l i r t i l e r d e n y a r a r l a n ı l a r a k b i r ç e ş i t t o p l u m s a l k o r k u y a -
r a t m a k , b ö y l e c e b a ş k a l a r ı n a b o y u n e ğ d i r m e k i s t e n m e k t e y d i . İ ş t e b u b e l i r t i l e r b ü -
t ü n k u r u m l a r d a k i a s t - ü s t i l i ş k i l e r i n i n a y r ı l m a z b i r ö ğ e s i o l a r a k o r t a y â ç ı k m a k -
t a d ı r . 

Saygınlığı belirten simgeler çok çeşitlidir. Özel bir araba, olağan ça-
lışma sürelerine bağlı olmadan çalışma ayrıcalığı, sergelin pencereye göre 
olan yeri gibi. Bu gibi ayrıcalıklar çok önemli sayılır, çoğu kez özdeksel 
isteklendirme araçlarından daha büyük değer taşır. Yazı işleri görevlileri, 
"ak yakalı" adı verilen işler daha yüksek bir saygınlık taşıdığı için, yapı-
nak işçilerine oranla daha düşük bir aylığa katlanırlar.6 

Davranışlardaki Belirlemelerle Kısıtlamalar. Saygınlık, davranışları 
belirleyici, kısıtlayıcı bir etki de yapar. Saygınlığı yüksek kimselerin ka-
çınmaları gereken birtakım davranışlar vardır. Odacılarla tavla oynayan 
bir yönetici saygınlığı çekinceye düşürmektedir. Astlarının yanında ağzım 
bozan bir üst onların gözünde saygınlığını yitirebilir. Saygınlıklarının çe-
kinceye düşmemesi için, subayların erlerle ilişki kurmaları yasaklanmış-
tır.7 Bunun tersine, yüksek saygınlık kişiye aşağıdakilerin yararlanmadık-
ları birtakım olanaklar sağlar. Daha yeterli bir gelir, özel kolaylıklar, 
oturma yerleri ile benzerleri, bir örgütte yüksek görevlerde bulunanların 
yararlandıkları ayrıcalıklardır. 

Saygınlık ile Yetkenin Uygulanması 

Saygınlığın ana işlevlerinden biri doğrulluktan doğan yetkenin uy-
gulanmasını kolaylaştırmaktır. Saygınlığın yetkeyle ilgisi üç yönlüdür: 
(1) Yetkeyi onayan kimseyi, yetkeyi uygulayan kimsenin kişisel nitelik-
lerini değerlendirme sıkıntısından kurtarır; (2) görevlilerin birbirleriyle 
olan ilişkilerinde "doğru" davranış biçimlerinin ne olduğunu belirtir; (3) 

6 G a r d n e r ' i n Human Relations in Industry a d l ı y a p ı t ı n ı n b i r i n c i b ö l ü m ü n d e b u 
k o n u y a i l i ş k i n i l g i n ç a ç ı k l a m a l a r v a r d ı r . 

7 i k i n c i B ü y ü k S a v a ş s ı r a s ı n d a , b i r b i r l i k k o m u t a n ı — b e l k i d a h a b a ş k a l a r ı da—i 
s u b a y l a r ı n y o l d a p a k e t t a ş ı m a l a r ı n ı , o n a r s e n t l i k e ş y a s a t a n s a t ı m e v l e r i n d e a l ı ş v e -
riş e t m e l e r i n i y a s a k l a m ı ş t ı . • 
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görevlilerin, kendilerine gelen buyrukların yetkililiğini, "güvenilirliğini" 
anlamalarını sağlar. 

Birinci yönle ilgili olarak denebilir ki, yetkeyi uygulayan kimse, çoğu 
kez vargı oluşturma konusunda yetkeyi onayan kimseden daha yeterli de-
ğildir. Çoğu kez, üst, nesnel açıdan bakıldığında, yönetmek durumunda 
olduğu kimselerden daha üstün değildir; kimi durumlarda görevsel bir 
uzmanın da başkalarından daha üstün bir uzmanlık bilgisi bulunmamak-
tadır. Düşgelimler, aile bağlantıları, yaygaracılık, seçimler, örgüt içi yö-
netki ile benzerleri "doğal önder" ya da "uzman" olarak nitelenemeyecek 
kimseleri sıradüzensel ya da görevsel yetke yerlerine getirebilmektedir. 
Bu gibi kimselerin yetkelerinin önemli bir bölümü, saygınlıklarının oldu-
ğu gibi onanmasından ileri gelir. Ordu bunun güzel bir örneğidir. Katı 
bir saygınlık düzeni içinde yer alan birörnek giysilerle imler, erlerin, ki-
şisel nitelikleri ne olursa olsun, subaylara saygı göstermelerini sağlar. 

Bundan başka saygınlık, bir kimsenin belirli bir durumda doğru bir 
biçimde davranabilmesini sağlayacak göstergeleri de verir. Kendisini gör-
mek isteyen bir kimsenin "Bölüm Başkanı" olduğunu bilen bir görevli, 
komuta düzenindeki yeri daha aşağıda olan bir kimsenin kendisiyle gö-
rüşmek istemesi durumuna göre daha değişik bir biçimde davranacaktır. 
Saygınlık düzeni, görevlinin kendisinden beklendiği biçimde davranmasını 
sağlayan düşünsel bir eğilim yaratır. 

Son olarak, saygınlık düzeni, yazışmaların "yetkeliliği"nin belirlen-
mesine yardım eder. Belirli bir yazının doğrulluğa dayanan bir yetke ta-
şıması isteniyorsa, komuta düzeninde bir yerde bulunan ya da görevsel 
saygınlığı olan bir kimsece adlanarak biçimsel örgütün "doğrul" yolların-
dan geçmesi yeter. Bu, yazıyı alan kimseyi onun doğrulluğunu araştırmak 
sıkıntısından kurtarır. Örneğin, görevliler biriminden bir görevli, Noel 
dinlencesiyle ilgili bir duyuru yazabilir. Bu yazı, örgütün başınca adlanıp 
komuta aşamalarından geçince yetkeli bir yazı olur. 

Saygınlığın Sayrıl Yönleri 
Örgüt açısından yararlı bir işlevi olan saygınlık düzeninin sayrıl yön-

leri vardır. Bu yönlerden bir bölümü şunlardır: (1) Yetkenin hep yuka-
rıdan aşağıya doğru aktığı düşüncesini abartma eğilimi; (2) yüksek yöne-
ticileri, alt düzeylerde bulunan, ancak belirli konularda kendilerinden da-
ha iyi bir vargı oluşturabilecek durumda olan kimselerin eleştirilerinden 
uzaklaştırması; (3) yüksek saygmlıklı kimselerin bu saygınlıklarını uğ-
raşsal yetki alanları dışında kalan vargıları etkilemek üzere kullanmala-
rına yol açılması çekincesi; (4) saygınlığı doğal yeteneklere göre ayarla-
ma güçlüğü. Biz bu konuları sıradüzensel saygınlıkla bağlantılı olarak in-
celeyeceğiz, ancak görevsel saygınlığın da buna benzer sorunlara yol aç-
tığını belirtmek isteriz. 

Sıradüzensel Yetkeye Aşırı Önem Verilmesi. Saygınlık düzeni üzerin-
de gereğinden çok durulması, yetkenin yukarıdan aşağıya doğru geldiği, 
belirli örgütlerin iyi ya da kötü işleyişinin baştaki yöneticinin ökeliğine 
ya da böyle bir ökeliğin yokluğuna bağlı olduğu düşüncesine güç kazan-
dırır. Örgütler çağbiliminin büyük bir bölümü (bu arada bu alandaki bi-
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limsel denen yayınların çoğu) aşağı yukarı bir bireyin yaşamöyküsü biçi-
minde yazılmıştır. Böyle bir ele alış öykünün çarpıcı yönünü güçlendir-
mekle birlikte, genellikle tek bir kişinin örgüt üzerindeki etkisini abartır. 
Tek bir kişinin karmaşık bir örgütün çalışmalarını etkileme gücünün. Çok 
az olduğunu ortaya koyan sayısız kanıtlar vardır. Ergil önderlerde bile 
etki onların kişi olarak taşıdıkları özelliklerden çok izleyicilerin anlığın-
da simgeleştirdikleri düşüncelerden ileri gelir. 

Eleştiriden Uzak Olma. "Erk kişiyi bozar, salt erk salt olarak bozar" 
atasözü saygınlık ilişkilerinden doğan bu güçsüzlüğün iyi bir özetidir. 
Yüksek saygınlığı dolayısıyla astlarından sürekli olarak dalkavukça saygı 
gören bir kimse kendinde ortalama kişilerin çok üstünde yetenekler gör-
meye başlarsa kimse onu kınamamalıdır. Böyle bir kimse, kolay vargıla-
mada bulunmaya başladığında örgütte yıkıntıya yol açabilir. Gerçekler-
den, eleştiriden uzak kalan birçok zorbaların bozulup sonunda yok olma-
sı, çağbilimin, öykülerin işlediği çok ilginç konular arasındadır. 

ı 
Yeterlikten Yoksun Saygınlık. Yukarıdaki tartışmayla ilgili bir başka 

gerçek, saygınlığın uzmanlığa dayanan yeterliği göstermediği alanlarda 
da onanması yolundaki eğilimdir. Çok başarılı bir iş adamının ya da ta-
nınmış bir bilim adamının nerdeyse bütün konular üzerindeki düşünceleri 
saygıyla karşılanır. Çoğu kez, bu gibi kimseler örgütlerde kendi uzman-
lık alanlarının büsbütün dışında kalan görevler için yeterli sayılırlar. (1) 
Yüksek saygınlıklı kimseler hep pek yetenekli olsalardı, (2) yetenekler bir 
eylem alanından tümüyle ayrı başka alanlara kaydırılabilse, oralarda da 
geçerli kılınabilseydi bundan bir sakınca doğmazdı. Ancak çoğu kez du-
rum böyle olmamakta, sorunlar baş göstermektedir. 

Saygınlığın Yetenekle Uyumsuzluğu. Saygınlık düzenine gerektiğinden 
çok önem verilmesi, ayrıca alt düzeylerdeki yeteneklerin gelişmesini de 
aşırı ölçüde kısıtlama eğilimini yaratır. Gerçekten, saygınlık donma eği-
limindedir, dolayısıyla da yetenekleri bulundukları görev yerlerinin ge-
reklerine uymayan kimseleri yerlerinden uzaklaştırmak kolay değildir. 
Bir kimsenin yetersizlik yüzünden ya da başka nedenlerle yüksek bir gö-
revden uzaklaştırılması, örgüt içindeki saygınlık dağıtımının iyi yapılma-
dığını gösterir, o görevi küçültür, bütün düzeni çekinceye düşürebilir. Bun-
dan dolayı, saygınlığı yüksek görev yerlerinde bulunan yetersiz kimsele-
rin çoğu kez yerlerinde alıkonmaları ya da bir yana itilmeleri için olsa 
olsa onurlu bir görev yerinde "kızağa çekilmeleri" gerekir. 

Saygınlıkta durulmuşluk önemli olmakla, gerekli yetenekte birçok 
kimseler bulunmakla birlikte, bir yüksek yönetim görevine ancak bir kişi 
atanabileceğine göre, saygınlığı yüksek olmayan birçok kimseler güçlü bir 
ülevsizlik duygusuna kapılabilirler. Saygınlık bakımından yükselme ola-
nağı birçok görevliler için önemli bir doyum aracıdır; bu olanağın sık sık 
kendini göstermesi örgüt bakımından çok büyük önem taşır. Bu konu On 
Altıncı Bölüm'de yakından incelenecektir. 

Eksiklikleri de olsa, saygınlık düzeni örgüt yaşamının sürekli bir 
öğesidir; sayrıl durumlara yol açması önlenmek isteniyorsa, bu düzenin 
iyice anlaşılması gerekir. 
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KOMUTA DÜZENİNİN YARARLARI 

Bundan önceki yüzlemlerde açıklamaya çalıştığımız yetke anlayışı, 
komuta düzenini —önemli olmakla birlikte— örgüt içindeki tüm yetke 
ilişkilerinin yalnız bir öğesi olarak ele almaktadır. Bu genel görünüm 
içinde, sıradüzensel yetkenin, daha önce anılan öbür yetke türlerinden 
ayrı ne gibi belirli yararları vardır? 

Yetkenin komuta çizgileri üzerinde düzenlenmesinin, örgütün içinde 
yer aldığı toplumun iyice yerleşmiş bulunan birtakım törelerini örgüte 
yansıtması bakımından yararlı olduğunu daha önce görmüş bulunuyoruz. 
Bu genel yarar dışında, komuta düzeninin sağladığı daha başka kolaylık-
lar da vardır. Bunlar içinde en önemlileri, (1) amaçlar saptama ile görev 
dağıtımı, (2) eşgüdüm ile anlaşmazlıkların çözümüdür. 

Amaçların Saptanması ile Görev Dağıtımı 
Altıncı Bölüm'de komuta düzeninin, büyük bir kümece yapılması ge-

reken bir işin bölünmesi işleminin doğal bir sonucu olarak, kendiliğinden 
ortaya çıktığını görmüştük. Kümenin yapması gereken toplam iş, alt 
amaçları bulunan birtakım öğelere ayrılarak bunlar örgütün ayrı bir ana 
birimine görev olarak verilir. Söz konusu bölümler de kendi içinde bölü-
nüp ayrı alt birimlere görev olarak verilerek bir komuta düzenine varılır. 
Öyleyse, komuta düzeninin çeşitli aşamalarına, o aşamalara bağlı alt bi-
rimleri, bu birimlerin gerçekleştirmesi gereken amaçlara doğru yöneltme 
görevinin verilmesi çok doğaldır. Örneğin, bir kent yönetiminde ana bö-
lümlerin başkanları, genellikle kendi örgütlerindeki birimlerin görevleriy-
le amaçlarının saptanmasında başlıca sorumluluğu üstlenecek, bu birim-
lerin amaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlayacaklardır. 

Ancak komuta düzeninin üst kesimlerinde bulunanların amaçlara uy-
gun eylemlerde bulunulmasını sağlamada önemli bir payları olmasını ge-
rektiren başka nedenler de vardır. Önce;, yetke ilişkilerini çevreleyen tö-
relere göre bu yüksek yöneticilerin, astlarının ilgi alanlarından daha ge-
niş bir alanda ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmek "ülev"ini ellerinden bu-
lundurdukları düşünülür. Başında bulunduğu birimden daha büyük bi-
rimlerin amaçlarıyla ilgilenen bir kimse, başkalarının bu ilginin "doğrul-
luğu"na yönelmiş karşı çıkmalarıyla, direnmeleriyle karşılaşabilir. 

Amaçları doğrulama görevinin sıradüzenle ilgili olmasının ikinci bir 
nedeni, sıradüzenin üst sıralarında bulunan kimselerin, sorumlulukları do-
layısıyla örgütün daha geniş amaçlarını, daha aşağı düzeylerde bulunan-
ların ise daha küçük örgüt birimlerinin alt amaçlarını benimsemelerinin 
beklenmekte olmasıdır. Dolayısıyla küçük birimlerin amaçlarıyla daha bü-
yük birimlerin amaçları arasında uygunluk sağlanması üst düzeylerdeki 
yöneticilerin önemli bir görevi olmaktadır. 

Komuta çizgisindeki üstlerin amaçların saptanmasıyla böylesine ya-
kından ilgilenmelerine yol açan bir başka etmen, onların örgütün dış is-
teklere, dış baskılara karşı korunmasındaki görevleridir. İşte bu gibi, ör-
gütü "dış çekinceler"e karşı koruma çabaları sırasındadır ki amaçlarla ça-
lışmalardaki eylemli ya da gizil değişiklikler örgütün ilgisini en çok çe-
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ker. En üst düzeye yakın olan yönetici, çalışmalarının niteliği dolayısıyla 
örgüte yönelmiş çekinceleri çoğu kez başkalarından önce öğrenir. 

Çelişen Uygulamalar: Anlaşmazlıkların Çözümü 
Bir örgütün, tüm üyelerce onanan ortak bir amacı bulunsa bile, "Ro-

ma'ya giden birçok yollar" vardır. Komuta çizgisindeki üstün en önemli 
işlerinden biri astları arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmektir. 
Karmaşık nitelik taşıyan bir işte, gerçekleştirilecek amacın kesinlikle ne 
olduğu, —bundan daha önemlisi— amacı gerçekleştirmede hangi yöntemin 
kullanılması gerektiği konusunda sık sık görüş ayrılıkları belirebilir. Ge-
nellikle, izlenebilecek birçok yollar bulunmakla, bunların tümü de bir 
ölçüde etkili olmakla birlikte, eşgüdüm gereksinmeleri örgütün tümünün 
belirli bir eylem çizgisini benimsemesini gerektirebilir. Bu gibi durum-
larda örgüt üyeleri, tartışmayı ortak bir üst yargı yerinin —sıradüzendeki 
üstün— çözmesini yeterli bulabilirler. 

Birbiriyle ilgili çeşitli örgüt birimlerinin bulunduğu, dolayısıyla amaç-
ların başarıyla gerçekleştirilebilmesi için bunların çalışmaları arasında eş-
güdüme gereksinme duyulan yerlerde anlaşmazlıkları çözmede kullanıla-
cak, iyice anlaşılmış bir yöntem gereklidir. Kara, Gök, Deniz Güçlerinin 
tümü de savaşı kazanacak biçimde örgütlenmek isterler, ancak bu güçler-
deki görevlilerin söz konusu güçlerin değişik olan özel görüşlerini benim-
semeleri, bunların kendi önlemleri ile önerilerinin değerini abartmaları 
yüzünden, bu güçler arasında ötedenberi bir erk savaşı vardır. Bu güçle-
rin Savunma Bakanlığı içinde bir araya getirilmelerinden önce, anlaşmaz-
lıkları çözecek tek "yansız yargıcı" Başkan'dı. Güçler arasında yakınlarda 
gerçekleşen kaynaşmanın amaçlarından biri, bütünlük taşıyan bir izlence-
ye varmak, bir başka deyişle bu tür anlaşmazlıklarda işi sona erdiren var-
gıları oluşturmak üzere Başkanlık düzeninin altında Savunma Bakanı 
düzeyini yaratmaktı. Yeni düzenin bu amacı gerçekleştirmedeki başarısı, 
kuşkusuz savutlu güçlerin yargıcının —burada Savunma Bakanı'nm— var-
gılarını onama, Başkan'la Kurultay'm da ona arka çıkma isteklerine bağlı 
olacaktır. Böyle bir isteğin, iyimser bir görüşle ancak uzun bir süre içinde 
ortaya çıkabileceği söylenebilir. Savutlu güçler —özellikle Deniz Gücü 
ile Gök Gücü— daha şimdiden, Bakan'ı, dahası Başkan'ı bile atlayarak 
birçok kez doğrudan doğruya Kurultay'a başvurmuşlardır. 

Komuta düzeninin bu eşgüdüm sağlama görevi pek önemlidir. Komu-
ta düzeninde ortak bir üst olmadığında, ya da yalnız çok ivedi durum-
larda başvurulabilecek pek uzak düzeylerde ortak bir üst bulunduğunda, 
örgüt içindeki birimler arasında çalışmanın etkililiğine son verebilecek öl-
dürücü bir kardeş kavgası kendini gösterebilir. 14'üncü Bölüm'de görece-
ğimiz gibi, komuta düzeninde bir geçinge görevlisi ya da bir görev bölüt-
leme uzmanı ile bir eylemci kuruluştaki bölüm ya da kesim başkanı ara-
sında ortak bir üstün bulunmaması, aralarındaki anlaşmazlıkların ilişki-
ler bozulmadan çözülmesini engeller, arada uzun —kimi kez hırçın— pa-
zarlıklara ya da birbirini altetme oyunlarına yol açar. 

YETKE İLİŞKİLERİNİN YAPISI 

Örgütlerde aşırı ölçüde karmaşık bir yetke ilişkileri düzeninin bulu-
nabileceğini yukarıda gördük. Belirli görev alanlarındaki uzmanların —ay-
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rica başkalarının da—, uzmanlıklarına karşı beslenen güvenden kaynak-
lanan ya da görevsel saygınlıklarından doğan bir yetkeleri bulunabilir. 
Kümeye karşı beslenen benimseme duygusu o kümenin üyeleri için bir 
yetke kaynağı olabilir. Kimi kişiler, ödüllendirme ya da çekilendirme yet-
kileri dolayısıyla yetke kazanabilirler. Biçimsel komuta düzeninin yetkesi 
geniş ölçüde onanır. 

Bu yetke ilişkileri, belirli ölçüler içinde bilinçli olarak tasarlanıp ku-
rulabilir. Kuşkusuz, komuta düzeni • biçimsel olarak kurulup, çeşitli kim-
selere biçimsel yaptırımlar uygulama yetkisi verilebilir. Görevsel uzman-
laşma ya da yeterlik alanları geliştirilebilir. Daha dar bir ölçüde de olsa, 
belirli kümelere karşı benimseme duyguları geliştirilebilir ya da tersine 
bu gibi duygular güçsüzleştirilebilir. 

Bilinçli bir biçimde tasarlanmış olan bu yetke ilişkileriyle iç içe gir-
miş, ancak işyeri topluluğunun doğal örgütlenmesinden kaynaklanan, bi-
çimsel yollardan ancak bir ölçüde denetim altına alınabilen sayısız yetke 
ilişkileri vardır. Bili Jones örgüt içinde yetkelidir, çünkü birçok kimsenin 
arkadaşlığını, saygısını kazanmıştır. Joe Smith'in örgütteki tüzecilere ge-
niş ölçüde sözü geçmektedir, çünkü tüzeci olarak çalışmamakla birlikte 
bu alanda öğrenim görmüş, deney kazanmıştır. Görülüyor ki ne yetke iliş-
kilerini bilinçli olarak tasarlayıp denetim altında tutma olanağını abart-
malı, ne de biçimsel yetke ilişkilerinin önemini gereğinden çok küçümse-
meliyiz. Bu sakınganlığı elden bırakmamak koşuluyla, şimdi de biçimsel 
yetke düzeninin çeşitli biçimlerde kurulmasından doğacak sonuçlardan 
bir bölümünü tartışma konusu yapabiliriz. 

Öyle sanıyoruz ki burada başlıca sorun, biçimsel tasarın sıradüzensel 
yetkeye ne ölçüde önem vermesi, buna karşılık görevsel yetkeyi hangi öl-
çüde göz önünde bulundurması gerektiği sorunudur. 

I 
Komuta Birliği 

Çok yalınç bir deyişle, "komuta birliği" bir kimsenin bir tek üste bağ-
lı olması, bir tek üstten buyruk ya da yönerge almasıdır. Görevliler ge-
nellikle kuruluş çizeneklerinde gösterilen yolları "yetkeli" olarak onarlar-
sa komuta birliği var demektir. 

Komuta birliği düşüncesinin büyük çekiciliği yalmçlığındadır. Bu kav-
ram, yöneticinin "yargıcılığı" düşüncesini gidebileceği yere dek götürür. 
Kimi yönetim yazarları, komuta birliğini koruyabilmek için doğrulluğa 
dayanan yetkenin yalnız komuta düzeniyle ilgili yetkeye bağlanması ge-
rektiği görüşünü savunmuşlardır.8 

Gerçekte komuta birliği düşsel bir düşünceden başka bir nesne değil-
dir. Komuta birliği gerçek yaşamda bulunmadığı gibi, yaşayan örgütler 
içinde sağlanması da olanaksızdır. Gerçekten de, bu betiğin yazarları bu 
ilkenin başarıyla uygulandığı bir kamu örgütü ya da örgüt birimiyle kar-
şılaşmamışlardır. Komuta birliğini sağlayabilmek için, görevlilerin güven 
duydukları ya da görevsel saygınlıkları dolayısıyla yetkeleri onlarca doğ-

8 Bakınız: Gulick, "Notes on the Theory of  Organization," Papers on the Science 
of  Administration, y. 9. 
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rul görülen uzmanlardan gelen önerileri onamalarına engel olunması, ör-
neğin, bir altbölüm başkanının, buyruğu altında bulunan saymanların 
özeksel akçal işler örgütünden gelecek —saymanlık yöntemlerine ilişkin— 
önerileri onamalarını önlemesi gerekir. 

İkinci olarak, komuta birliği gücün sağlanabilse bile, örgütler, komuta 
birliğine uyulduğunda ortaya çıkacak sonuçları onamak istemeyeceklerdir. 
Bütün önerilerin biçimsel komuta çizgilerinden geçmesinde direnme, aşırı 
ölçüde geciktirici bir bildirişme yükü doğuracak, görevsel uzmanların ör-
güt içindeki davranışları etkileme gücü de geniş ölçüde azaltılmış ola-
caktır. 

Gerçekte, komuta birliği bütün örgütlerde bozulmaktadır. Bu gerçeğe 
boyun eğen birçok örgütler, biçimsel tasarlarında, biçimsel yollardan uy-
gulanan yetkenin yanında "görevsel" (işlevsel) yollardan uygulanan yet-
kenin de doğrulluğunu açıkça onarlar. Kimi kez, "görevsel' uzmanlar buy-
ruklar vermezler, ancak görüşleri küçümsenip bir yana atılmamalıdır" 
yolunda bir söz söylenerek görevsel yetkenin komuta birliğiyle "bağdaş-
tırılmasma" çalışılır. 13'üncü Bölüm'de, ilk bakışta anlamlı görünse de ger-
çekte anlamsız olan örgüte ilişkin bu tür sözler üzerinde daha çok dura-
cağız. 

Örgütler içinde en çok görülen durum, görevlinin uğraşsal uzmanlık 
konularında çeşitli kaynaklardan buyruklar almakta olması, bu buyruklar 
arasında çatışma olduğunda da konuyu en yakın üstüne götürmesidir. Ör-
neğin, birleşik generk kuruluşlarının taşra örgütünde bölge yönetmeni, 
kural olarak taşra görevlilerinin komuta yetkisini elinde bulunduran üs-
tüdür. Ancak görevlilerin çalışmalarını dayandırmaları gereken bilgiler 
başkentte onların uğraştığı konuyla uğraşan uzmanlardan gelir. Bu du-
rumda görevlinin bağlılığı bir bakıma bölünmüştür. Ancak söz konusu gö-
revlinin —en azından görünüşte— istekler birbiriyle çeliştiğinde başvu-
rabileceği bir yer vardır. 

Sorumlulukla Orantılı Yetke 

Komuta birliği düşüncesinden başka, yetke konusunda üzerinde en çok 
durulan ikinci bir konu "yetkenin sorumlulukla orantılı olması" gerektiği 
savıdır. Bunun anlamı, bir kimsenin ya da bir örgüt biriminin bir işin 
yapılmasından sorumlu tutulabilmesi için, o işin gerektirdiği yetkeyle de 
donatılması gerektiğidir. Yalnız gerekli yetke ne demektir? Bu yetke ki 
mi kez komuta birliği açısından tanımlanarak birim başkanında kendi gö-
revlilerini başka birimlerin "karışma"sı olmadan yönetme yetkisinin bu-
lunması gerektiği söylenir. 

Yetkenin sorumlulukla orantılı olması düşüncesinin sözcüklere sıkı sı-
kıya bağlı bir yorumu bizi anlamsız bir sonuca götürür. Bir kamu yöne-
ticisine bir görev verilip "işini başarmak için ne gerekiyorsa yap" den-
mez. Yöneticinin davranışları en azından (1) davranışlarını düzenlemek 
amacını güttüğü yurttaşların ülevlerini korumak üzere yargı denetimine 
bağlıdır; (2) işi başarmak için kullanabileceği ödenekler kısıtlıdır. 

Bundan başka, bugün nerdeyse bütün kamu kuruluşlarında yönetici-
ler, görevli alma yöntemleri, ödeyebilecekleri aylıklar, saymanlık yöntem-
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leri gibi çeşitli yönetsel konularda yürürlükteki kurallara da uymakla yü-
kümlüdürler. Son olarak, bir kamu yöneticisinin işi tümüyle kendi kendi-
ne yeter nitelikte değilse —böyle bir durumla karşılaşılmaz—, söz konusu 
yönetici, "kendi sorumluluğu ile orantılı bir yetkeyle" donatılmış bulunan 
başka birimlerin gereken ölçüde işbirliği etmemesi sonucu yenilgiye uğ-
ratılabilir. 

Öyleyse, gerçekçi bir açıdan şöyle bir görüşe varırız: Bir örgüt biri-
mine belirli bir iş verildiğinde, ona yeterli ödenek, görevliler, biçimsel 
yetki gibi birçok kaynaklar sağlanmalıdır. Öyle ki, söz konusu örgüt bi-
rimi, bu kaynaklar ustaca kullanıldığında, ayrıca görevlileri de başkaları-
nın işbirliğini sağlamada yeterli bir başarı gösterebildiğinde görevini ye-
rine getirebilsin. Bu anlamda yetkenin sorumlulukla orantılı olması gö-
rüşüne kimse kolay kolay karşı çıkamaz; kendisine bu genişlikte bir yet-
ki verilen tüm yöneticiler de çalışmalarının sonucundan sorumlu tutul-
mayı isteyebilirler. Bununla birlikte, söz konusu ilke bu biçimiyle çok so-
run çözmez. Kendisine güç bir görev verilen bir birim başkanı, genellikle 
üstlerinin kendisine vermek isteyebileceklerinden daha büyük olanaklara, 
daha çok yetkiye gereksinme duyacaktır. 

SONUÇ 

Bu bölümle bundan önceki bölümlerde örgütler içinde yetkeyle ilgili 
birçok soruları yanıtlamaya çalıştık. Önce, yetkenin "davranışçı," bir baş-
ka deyişle yetke ilişkilerinin nerede bulunup nerede bulunmadığını ey-
lemli olarak gözlemeyi olanaklı kılan bir tanımını verdik. İkinci olarak, 
görevlileri yetkeyi onamaya iten tinsel nedenlerle bu yetkeyi kısıtlayan 
birtakım etmenler üzerinde durduk. Üçüncü olarak, sıradüzensel yetke-
nin tüm örgüt içindeki etkisini değerlendirdik. 

İncelememiz sırasında, yetkenin uygulanabilmesi için, öneriyi yapan-
la onu onayan arasında bir bildirişmenin gerekli olduğunu gördük. Yine 
gördük ki yetkeyi kısıtlayan önemli etmenlerden biri önerilerin karşıda-
kine iletilmesindeki güçlüklerdir. Öyleyse, örgütlerin yapısı üzerindeki in-
celememizde şimdi de bildirişme düzenini ele almamız gerekmektedir. 
Bundan sonraki iki bölüm örgüt içindeki bildirişme konusunun incelenme-
sine ayrılacaktır. 
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ı o . 
Bölüm, 

TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI: 
BİLDİRİŞME SÜRECİ 

Amerika'nın Peari Harbor'da uğradığı yıkım, bir örgüt içinde bildi-
rişmenin başarısızlığından doğabilecek sonuçların çağımızdaki en acı ör-
neklerinden biridir. Pearl Harbor'da "suç"un kimde ya da nerede olduğu 
konusu bir yana, süel bildirişme düzeninde iki ağır aksama olmasaydı, 
Japonların yol açtıkları yıkıntının önemli bir bölümü kuşkusuz önlenebi-
lirdi. Bunlardan birincisi telsizle yakalanan, bir saldırının yakın olduğuna 
ilişkin "Yeller" iletisine en üst komuta aşamasının ilgisinin gerektiği gibi 
çekilememesi, ikincisi, bir erin kimliği bilinmeyen uçakların Pearl Harbor'a 
yaklaşmakta olduğunu yansıtmaçla bir düsgelim sonucu saptadığının Ha-
waii'deki komutana bildirilememesiydi. 

Bildirişmenin örgütlerin günlük çalışmalarındaki yeri, daha az çar-
pıcı olmakla birlikte, buradaki gibi önemlidir. Bildirişme olmadan bireyler 
arasında işbirliğine doğru ilk adımlar bile atılamıyacağı gibi, bildirişme-
den söz etmeksizin ya da en azından onu veri olarak almaksızın örgüt 
sorunlarına değinmek de olanaksızdır. Gerçekten de, bundan önceki bö-
lümlerde ele alman konular arasında nerdeyse bildirişmeyle ilgili olmaya-
nı yoktur. Özellikle, bildirişmenin yetkenin uygulanması bakımından bü-
yük önem taşıdığını görmüş bulunuyoruz. Bu bölümde bildirişmenin nite-
liği ile bildirişmeyi engelleyen nedenler düzenli bir biçimde incelenecek-
tir. On Birinci Bölüm'de örgüt birimlerinin bildirişme işinde nasıl uzman-
laşabilecekleri konusu ele alınacaktır. 

ÖRGÜTLERDE BİLDİRİŞMENİN YERİ 

Bundan önceki bölümlerde, örgüt üyelerinin günlük çalışmaları sıra-
sında oluşturdukları vargıların, birtakım öncüllerin —değer öncülleriyle 
gerçek öncüllerinin— sonucu olarak incelenebileceği görüşü savunulmuş-
tu. Bu öncüllerin kaynaklarına, görevlinin davranışlarını etkileyen "et-
menler" adını vermiştik. Bir vargının oluşturulması görevi belirli bir ör-
güt üyesine verildiğinde, örgütün ona öncüller sağlayarak bu vargıyı na-
sıl etkileyeceği, örgüt içinde başka bir yere ulaştırılan bu vargının baş-
kalarının vargıları için gerekli öncülleri nasıl sağlayacağı konusuyla il-
gilenmemiz gerekir. 
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Tüm örgütsel eylemlerin dayandığı bu süreci, bir gezge arabasını kul-
lanmakta olan bir kolluk görevlisini örnek alarak açıklayabiliriz. Söz ko-
nusu görevliye belirli bir bölgede kol gezmesi söylenmiş, kendisine çalış-
ma düzeni ile yöntemlerini gösteren bir elbetiği verilmiştir. Sabahleyin 
işe geldiğinde, kendisine, o gün hangi konularda uyanık bulunması gerek-
tiğine ilişkin belirli birtakım yönergeler verilebilir. Eline yeni çalınmış 
arabaların tanıtaç sırasayılarının bir dökümü ile belki bir kaçağın belir-
tici özellikleri verilebilir. Kol görevini yaparken kolluk telsizinin kendi-
sine vereceği bir bilgi, bir dükkân soygunu konusunda araştırma yapma-
sını isteyebilir. 

Bunun gibi, gezgenin kendisi de öbür örgüt üyelerini etkileyen bir 
bildirişme kaynağı niteliğini kazanır. Soygun konusunda vereceği yaza-
nak soruşturma bölümüne iletilerek oradaki başka bir gizli kolluk görev-
lisinin çalışmalarına dayanak olur. Bu yazanaktan alman birtakım bilgiler 
bir yazı işleri görevlisince bir yere yazılmak, daha sonra kolluk yönetici-
sine giden yedillik yazanağa konmak üzere özetlenir. Yedillik yazanakta 
yer alan bilgiler, iş yükü arasında denge sağlanması amacıyla gezge böl-
gelerinin yeni baştan düzenlenmesine yol açabilir. Bu arada yazanaktaki 
birtakım bilgiler tefeci  dükkânları dizecine giderek o yerdeki tefeci  dük-
kânlarında çalınmış eşya incelemesi yapan gizli görevlilerce kullanılır. 

Bildirişme ile Örgüt Yapısı 
Bu bildirilerle daha başkalarını kaynaktan başlayıp vardıkları yere 

dek izlediğimizde, buyruklarla bildirilerin içinde gidip geldiği karmaşık 
bir bildirişme yolları ağı buluruz. Örgüt içindeki bir vargı yerinden ba-
kıldığında bildirişme sürecinin iki yönü olduğu görülür. Bir yandan bil-
dirilerin oluşturulacak vargılara dayanak olmak üzere vargı özeğine ak-
ması, öte yandan oluşturulan vargının, uygulanabilmesi için işbirliği et-
meleri gereken öbür örgüt üyelerini etkilemek üzere vargı özeğinden ora-
lara bildirilmesi gerekir. 

/ 
Bir örgüt içinde belirli bir vargının en iyi nerede oluşturulabileceği 

sorusu, geniş ölçüde, bilgilerin kaynağından vargı özeğine, oradan da var-
gının uygulama yerine ne ölçüde etkili, ne ölçüde kolay bir biçimde ileti-
lebileceğine bağlıdır. Bir toplum çalışması örgütündeki bir görevlinin, bir 
yardım isteğine evet ya da olmaz deme vargısı, bu etmenlerin nasıl göz 
önünde bulundurulduğuna örnek olarak gösterilebilir. Böyle bir vargının 
oluşmasında göz önünde tutulması gereken başlıca gerçeklerle değerler 
şunlardır: (1) Başvuranın geçimsel, toplumsal durumu; (2) toplum çalış-
ması alanında genellikle benimsenmiş bulunan ilkeler; (3) kurumun bu 
konudaki yöneltisi ile çalışmalardan kimlerin yararlanabileceğini belirten 
yönetmelikler. Birinci sıradaki bilgiler, başvuranla görüşülerek, yazışmay-
la ya da yerinde soruşturma yapılarak elde edilir. İkincide sözü edilen il-
keler toplum çalışmanıyla onun üstlerinin öğrenimi, eğitimi sırasında öğ-
renilir. Üçüncü sıradaki veriler, geniş ölçüde, yasama örgeni ile örgütün 
en üst düzeyindeki yöneticilerce saptanarak aşağıya doğru bildirilir. 

Vargıyı doğrudan doğruya toplum çalışmanı oluşturacaksa, bu bilgi-
lerin tümünün kendisine ulaştırılması gerekir. Burada bildirişmenin geli-
mi şu öğelerden oluşur: Görevlinin kendisinin yapacağı soruşturma çalış-
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malarının sürev olarak gelimi; onu toplum çalışmasının genel ilkeleri ko-
nusunda yeterince eğitmenin gerektireceği gelim; söz konusu görevliye 
eğitim, yönergeler, üstle tartışma ya da başka yollardan, kurumun bu ko-
nuda belirlediği yöneltiyi benimsetmenin gelimi. İlgili görevli vargıya ula-
şınca, önce bu vargının başvurana bildirilmesi (bu görece kolay bir iştir), 
sonra görevlinin çalışmalarına ilişkin birtakım yazanakların gözetim, de-
netim amacıyla kullanılmak üzere onun üstlerine sunulması gerekir. 

Öte yandan, başvurma üzerindeki vargı yetkisi, söz konusu görevli 
yerine onun üstüne de verilebilir. Bu durumda, örgüt yöneltisinin vargıyı 
etkilemek üzere geçmesi gereken yol da, yapılan işleme ilişkin yazanak-
ların alması gereken yol da kısalmış olur. Üstelik toplum çalışması görev-
lilerinin, onların vargı yetkisiyle donatılmaları durumundaki gibi köklü 
bir eğitimine gereksinme duyulmayacak, eğitim çabalarının bu kez üstler 
üzerinde toplanması gerekecektir. Bununla birlikte, yeni durumda daha 
başka yönlerden yeni bildirişme güçlükleri ortava çıkacaktır. Bu arada 
toplum çalışmanmdan üste, başvurucunun durumuyla ilgili bütün bilgileri 
iletmek gerekecektir. Bu ise çok yüklü bir yazışmaya yol açacak, başvu-
rucuyla görüşme sırasında edinilen izlenimlerin bildirilmesi de gerekiyor-
sa nerdeyse bir olanaksızlık durumu ortaya çıkacaktır. Üstelik, başvurma 
konusundaki vargının başvurana toplum çalışmanı aracılığıyla bildirilmesi 
iletişimde yeni bir basamak olarak belirecektir. 

Bildirişmenin kolaylığı ya da güçlüğü, kimi kez vargı oluşturma gö-
revinin sıradüzende ne ölçüde alt bir aşamaya verileceğinin (ya da genel-
likle kullanılan deyişle "yetkinin hangi aşamaya dek aktarılması gerek-
tiği"nin) saptanmasında ana etmen olabilir. Yetkinin aktarılması, en üst 
düzeyde belirlenen yöneltilerin kendisine yetki verilen aşamaya, yönelti-
ye uygunluğu saptamak amacıyla da yazanakların vargı özeğinden üst 
düzeye ulaştırılması gerekeceğinden bildirişme gereksinmesini artırır. Yet-
kinin aktarılması çok sayıda kimsenin çeşitli vargıları oluşturabilecek 
yetişkinlik düzeyine çıkarılmasını gerekli kılarak eğitim giderlerini de ar-
tırabilir. Yetki aktarması, genellikle, belirli bir duruma ilişkin ayrıntılı 
bilgilerin vargı özeğine ulaştırılması ile vargının uygulama yerine bildi-
rilmesinden doğan iletişim güçlüklerini azaltır. Yukarıda verilen örnek 
bütün bu etmenleri açıklayabilecek niteliktedir. 

Bildirişme Sürecinin Basamakları 
• Bildirişme sürecini incelerken üç evreyi birbirinden ayırmak uygun 

olur: 
1. Bildirişmenin belirli bir kimseden başlaması gerekir. Bir aylık ya-

zanak söz konusuysa, bir kimse bu yazanağı yazmakla görevlendirilme-
lidir. En önemli bildirişmelerden birçoğunun kaynağı örgütün dışında ya 
da örgütün özel "bilgi toplama" birimlerindedir. Birinciye örnek olarak 
bir yangın uyarması, kolluk örgütüne sesleçle iletilen bir bilgi, bir buluş-
belgesi başvurusunun ya da bir işsizlik ödencesi isteğinin dizeçlenmesi gös-
terilebilir. İkincisine örnek olarak da süel keşif  uçaklarının bildirdikleri, 
dış ülkelerdeki gelişmeler konusunda bir elçilikten Dışişleri Bakanlığı'na 
gelen bir yazanak, ya da ABG Çalışma Bakanlığı'nca derlenen işsizlik 
sayımlamaları verilebilir. 
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2. Bilginin, kaynağından gideceği yere ulaştırılması gerekir. 
3. Bilginin alıcıyı etkilemesi gerekir. Bir bilgi, alıcının sergeline de-

ğil anlığına ulaştığında gerçekten yerine varmış sayılabilir. Alıcının an-
lığına ulaşmayan bir bilgi, dudağa götürülüp içilmeyen bir bardak suya 
benzer. Bu bölümün daha sonraki kesimlerinde bu konu üzerinde duru-
lacaktır. 

Bu üç evrenin tümünde de bildirişmeden doğan giderlerle, güçlük-
lerle karşılaşılabileceğini göreceğiz. Ancak bu gider ya da gelimlerle ilgili 
güçlükleri ayrıntılı olarak incelemeye başlamadan önce, örgütler içindeki 
bildirişme düzenini oluşturan öğeleri biraz daha ayrıntılı olarak açıkla-
mamız gerekir. 

BİLDİRİŞME DÜZENİNİN ÖĞELERİ 

Örgütsel bildirişmeyi genel olarak, tasarlanmış ya da "biçimsel," tasar-
lanmamış ya da "doğal" bildirişme adı altında iki kümede toplayabiliriz. 
Örgütlerde, bilgilerin onlara gereksinme duyanlara iletilmesini sağlamak 
üzere yapılmış birtakım biçimsel düzenlemeler vardır. Ancak bu biçimsel 
bilgi ulaştırmasını, görevlilerdeki bilgiyi paylaşma isteğinden kaynakla-
nan yoğun bir karşılıklı bildirişme bütünler. Bu bildirişme, ilgili görevli-
ler buna açıkça yetkili kılınmış olmasalar, dahası, bildirişmeleri yasak-
lanmış olsa bile gerçekleşir. 

Biçimsel Bildirişme ( 

Büyük bir örgütün yönetim elbetiği çoğu kez kimin kimle yazışabi-
leceğim, kimin kime, ne sürev bilgi vereceğini, hangi konulardaki yazı-
ları kimin göreceğini, hangi konularda dışarıya kimin açıklamalarda bu-
lunacağını gösterir. Bildirişmenin belki de en ayrıntılı olarak tasarlanıp 
geçeceği yolların belirtildiği yer, en karışık bildirişme ilişkileri biçimsel 
kurallara bağlanan, bildirişmenin belirli yollardan geçmesine özel bir önem 
verilen ordu kuruluşlarıdır. 

Örgütte vapılan işin daha çok başvurmaların ya da isteklerin işlem 
görmesi biçiminde olduğu yerlerde, yazılı yöntemler genellikle başvur-
manın hangi evrelerden geçeceğini, bu evrelerde söz konusu başvurma 
belgesine hangi bilgilerin işleneceğini, hangi işlerin yapılacağını ayrıntılı 
olarak belirtir. Saymanlık yazılımlarının biçimi, kapsamı, kimlerce tutu-
lacakları da açık olarak belirlenir. 

Bilgi Belgeleri. Bildirişmeyi biçimselleştirmenin önemli bir yolu, üze-
rine bilgilerin işlenip iletilebileceği bilgi belgeleri (formlar)  kullanılma-
sıdır. Saymanlıkla ilgili bilgi belgelerinden başka, birçok örgütlerde sa-
tınalma istek belgeleri, görevlilerle ilgili birtakım bilgi belgeleri, basılı 
başvurma belgeleri ya da örnek yazılar kullanılır. Bilgi belgelerinin baş-
lıca yararı, neyin, ne sürev, nasıl bildirileceği sorunlarını, belgeyi kulla-
nanların bellek ya da düşgücüne bırakmamasıdır. Ya doğrudan doğruya 
belgenin üzerine basılı bulunan ya da elbetiğinde yer alan yönerge, (1) 
kullanılacağı yerleri, (2) kaç örnek olarak düzenleneceğini, (3) bunların 
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nerelere gideceğini, (4) doldurulacak çeşitli yerlerini kimlerin dolduraca-
ğım, (5) belgeyi kullanacak kimsenin onu doğru olarak yorumlamasına 
yardım edecek tanımlamalarla başka bilgileri içine alır. 

Doğrudan doğruya bu yönergelerin kendisi bir çeşit bildirişmedir, do-
layısıyla bilgi belgesinin uygun bir biçimde kullanılabilmesi için iyi dü-
zenlenmesi gerekir. Bundan başka, bilgi belgesini kullananlara gerektiği 
gibi duyurulmayan, onlarca bilinmeyen yönergeler beklenen etkiyi yapa-
maz. Bir aralık, gelir vergisi yasalarındaki değişikliklerin vergi bildirim-
lerini geniş ölçüde artırması üzerine, Vergi Kolu gelir vergisi yükümlü-
lerinin kolaylıkla anlayabilecekleri, Kol'un gelir vergisi yasasını uygula-
yabilmesi için elde etmesi gereken bilgilerin de yazılmasına elverişli bilgi 
belgeleri ile yönergeler düzenlemek durumunda kalmıştı. 

Bilgi belgeleri, bildirişmeyi başlatan kimseye kolaylık sağlamak ama-
cıyla kullanılmakta olabilir. Bir kimse, belirli anlatımların yinelendiği ya-
zılar yazmaktaysa, sürekli olarak yinelenen yerleri içine alan bir bilgi bel-
gesi kullanılması onun bu işe ayıracağı sürevden büyük kısıntı sağlar. 
Bilgi belgeleri, bildirişmede karşıdakinin de işini kolaylaştırır. Gerçekten 
de, bilgi belgesi kullanan bir görevli, işini yapabilmek için gereksindiği 
bilgileri, doldurulacak yerler bırakarak kolayca göstermiş olur. Böylece, 
basılı istek belgeleri kullanan bir satınalma görevlisi, istekte bulunan gö-
revliyle kendisi arasındaki bildirişme ıgereksinmesini bu yoldan azaltabi-
lir; bilgi belgesi kullanan bir vergi görevlisi de çok sayıdaki vergi yüküm-
lüsüyle kendi arasındaki taşınması olanaksız bildirişme yükünü geniş öl-
çüde azaltabilir. Bundan başka, bilgi belgesi kullanılarak, bir vargı için 
gerekli bilgiler çok iyi eğitilmiş kimselerce önceden saptanabilir, vargıyı 
ise daha az eğitilmiş kimseler oluşturabilirler. 

Bilgi belgelerinin başlıca sakıncası esneklikten yoksun olmalarıdır. 
Belge neyin nasıl bildirileceğini önceden saptadığına göre, iletilecek bil-
giler belgeye tümüyle uymamaktaysa, söz konusu belge gerçek durumu 
yansıtmayan bir bildirişme aracı olur. Sorutları yanıtlayanların, kuşkusuz 
"yanıtlanamaz" sorularla karşılaştığı, dolayısıyla ne yapacağını bilemediği 
durumlar olmuştur. Gerçekten de, belirli bir duruma uygun düşmeyen bu 
gibi soruların, hangi yanıt yazılırsa yazılsın, bilgi vermekten çok, kişiyi 
yanlış yola götürmesi sakıncası vardır. Bundan dolayı, bilgi belgeleri kul-
lanılması bildirişme düzeninin kurulması bakımından önemli olmakla bir-
likte, bir örgütün iç ya da dış bildirişmeleriyle ilgili sorunların tümünü 
çözmeye yetmez. 

Başka Biçimsel Gereksinmeler. Bilgi belgeleri, nerdeyse bütün konu-
ları bildirişmeyi başlatanın değerlendirmesi dışında tutmaları dolayısıyla, 
bildirişmedeki biçimselleşmenin en aşırı biçimi sayılabilir. Öbür uçta ise, 
örgüt üyeleri arasındaki toplumsal ilişkilerle kişilerde doğuştan var olan 
öğrenme isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan dedikodu —tasarsız, bi-
linçsiz bildirişme— bulunur. Bu iki uç arasında, kişilerarası bildirişmenin 
çeşitli ölçülerde tasarlanıp bir biçime bağlanmış türleri yer alabilir. Ör-
gütlerin iç bildirişmede uyguladıkları kurallar arasında aşağıdakiler özel 
bir önem taşır: 

1. Süreli yazanaklar sunma yükümlülüğü. Bir görevli, biçimle kap-
sama ilişkin belirli kısıtlamalar olmaksızın, çalışmaları konusunda gün-
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lük, yedillik, aylık ya da yıllık yazanaklar düzenlemekle yükümlü kılma-
bilir. Birçok üstler, astlarıyla günde en az bir kez görüşüp "durum"u sor-
mayı kurallaştırmalardır. Bu gibi durum bildirmeler, kimi kez görevlilerle 
düzenli aralıklarla yapılan toplantılar sırasında olur. 

2. Bildirişmede biçimle içeriğin bir ölçüde belirtilmesi. Yazışmanın 
bilgi belgeleri biçimine dökülmemiş olduğu yerlerde, yazıların genel dü-
zeni ile içeriği konusunda birtakım kurallar konmuş olabilir. Örneğin, or-
duda yazışmaların bölücüklenmesi, adlanması, onanması gibi konularda 
uygulanan ayrıntılı kurallar vardır. 

3. izlenecek yolların, dağıtımın, yazıyı gözden geçireceklerin belirtil-
mesi. Örgütler çoğu kez kimin kimle yazışacağını ya da belirli yazışma-
lardan kime bilgi verileceğini belirten kurallar koyarlar. Kurallar çeşitli 
türdeki yazıları kimlerin oluşturacağını ya da onları gönderilmeden önce 
kimin gözden geçireceğini saptayabilirler. 

4. Gelen yazıların elden geçirilmesi. Örgüt kuralları, gelen yazıları 
okuyup örgüt içinde ilgili kimselere göndermekle görevli birtakım birim-
ler kurabilirler. 

Biçimsel bildirişme tasarı, özellikle bildirişme yollarının belirtilmesi, 
örgütteki yetke ilişkileriyle yakından ilgilidir. Sıradüzensel yetke, örne-
ğin, doğrul buyruklar verilmesini komuta çizgilerine özgü sayan kurallar-
la güçlendirilebilir. Bunun gibi komuta düzenindeki üstlerin astlar üze-
rindeki denetimi, astların komuta çizgisinde yukarıya doğru iletilmek üze-
re yazanaklar düzenlemeleri yükümlülüğü konarak kolaylaştırılabilir. Gö-
revsel uzmanların yetkesi de onlara kendi uzmanlık alanlarında örgütün 
öbür üyeleriyle bildirişme ("bilgi," "yönerge" ya da "görüş" verme) yet-
kisi tanınarak artırılabilir. Tersine, görevsel saygınlıktan doğan yetke, uz-
manın komuta çizgisi dışında yazışma yetkisi kısıtlanarak bir ölçüde azal-
tılabilir. 

Biçimsel bildirişme tasarı da, başka örgüt tasarları gibi örgüt üyele-
rince onandığı ölçüde etkili olur. Buradaki onanma ya da onanmama, öbür 
türlü yetkelerin onanmasının dayandığı tinsel etmenlere dayanır. Burada 
da yaptırımların, başka türdeki kuralların uygulanmasında görülenler gi-
bi güçlü, güçsüz yanları vardır. 

Biçimsel bir bildirişme düzeninin yetersizlikleri vardır. Böyle bir dü-
zen, bir örgütün bildirişme gereksinmelerini eksiksiz olarak karşılayamaz. 
Örgüt içinde olup bitenler önceden eksiksiz olarak kestirilemeyeceği için, 
biçimsel bir duruma da getirilemezler. Biçimsel bildirişme "yollar"ı kişi-
nin çok çeşitli olan bildirişme gereksinmesini karşılayamaz. Biçimsel yol-
lardan gelen bildirişme söylenmek istenenin "anlamı"nı da bütün durum-
larda tümüyle yansıtmaz. Biçimsel bildirişme genellikle ağır, esneklikten, 
akıcılıktan yoksundur; çoğu kez de örgütün gerçek gereksinmelerini, is-
teklerini karşılayamaz. 

Biçimsel bildirişme düzeninin yetersizliklerini, örgüte yeni atanan, 
dolayısıyla biçimsel yollar dışında bilgi alışverişinde bulunmasına olanak 
sağlayacak az sayıda ilişkileri olan bir yönetici güçlü bir biçimde duyar. 
Böyle bir yöneticinin yeni görevinde geçireceği ilk aylar içindeki çalışma-
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larmın büyük bir bölümü, kendisinin olup bitenleri öğrenmesini sağlaya-
cak, biriminin işbirliği etmesi gereken öbür örgüt birimleriyle doğrudan 
doğruya ilişki kurmasını olanaklı kılacak toplumsal ilişkileri kurmakla ge-
çebilir. 

Bildirişmenin etkili olabilmesi için, örgüt kurallarının çizdiği biçim-
sel çevrenin dışına takması gerekir. Bildirişme, ilgililer arasında genel bir 
"anlayış"ı, geçmiş bildirişmelerin anımsanmasına dayanan bir yorumla-
ma yeteneğini gerektirir. Bundan başka, örgütün biçimsel yapısının tü-
müyle dışında da yoğun bir bilgi alışverişini gerektirir. 

Doğal Bildirişme 

Bu güçlükler, biçimsel, bilinçli olarak düzenlenmiş bildirişme düzeni-
ni bütünleyen doğal bir bildirişme düzeninin ortaya çıkmasına yol açar. 
Örneğin, gelecek yıl için ödeneklerde artırma yapmanın kolay mı, güç mü 
olacağı konusunda önceden bilgi edinmek isteyen birim başkanı, olağan 
yollardan bir yazı gelmeden çok önce, kol başkanının yardımcısı olan bir 
bildiğinden istediği bilgiyi elde edebilir. 

Doğal Bildirişmenin Yöntemi. Bilgilerin doğal olarak yayılması çe-
şitli yollardan olur. Örgütün çeşitli birimlerinde çalışan, Jones, Smith, 
Goldberg öğle yemeğini birlikte yerler. Örgütün çeşitli kesimleriyle iliş-
kileri vardır; edindikleri bilgileri değiş tokuş ederler. Mrs. Johnson, kol 
başkanının yönetsel yardımcısı olan Mr. Alexander'm eşiyle ortak bir ye-
rel mason örgütünün üye'sidir. Mrs. Johnson bu yoldan elde ettiği birta-
kım bilgileri kocasına, o da bunları kendi örgüt birimine iletir. 

Ancak doğal bildirişme, yalnız, kaçınılmaz bir gerçek olan, bir bakıma 
doğru da sayılmayan işyeri yarenlikleri, dedikoduları biçiminde değildir; 
önceden belirtilmiş yollardan geçmeyen bütün bildirişmeleri içine alır. 
'Yollar" sözü ile ne demek istendiğini tanımlamak da bütün durumlarda 
kolay değildir. Bunlar genellikle biçimsel yetke çizgilerini ya da biçimsel 
komuta düzeninin açıkça onaylandığı bildirişme yollarını içine alır. Birçok 
örgütlerde vargıların oluşturulmasında kullanılan bilgilerin büyük bir bö-
lümü doğal olarak ulaştırılır. 

Doğal bildirişmenin başlıca yolları, örgütün toplumsal yapısını oluş-
turan toplumsal kümelerdir. Toplumsal küme yapısının nedeni gibi so-
nucu da olduklarını daha önce gördüğümüz yakın ilişkilerle ortak benim-
seme duyguları etkili bir bildirişmeye olanak sağlar. Bundan dolayı, do-
ğal bildirişmenin benimsemeye dayanan yetkeyle olan ilişkisiyle, biçimsel 
bildirişmenin sıradüzensel yetkeyle olan ilişkisi arasında aşağı yukarı bir 
koşutluk vardır. Görevsel uzmanın yetkesi, biçimsel bildirişmelerin ko-
muta çizgileriyle kısıtlı tutulmasında gösterilen titizliğin ölçüsüne göre, 
daha çok, ya biçimsel ya da doğal bildirişme düzenine bağlı olacaktır. 

Doğal Bildirişmenin Sonuçları. Doğal bildirişme düzeni yalnız gerekli, 
kaçınılmaz değil, kimi kez de tedirginlik vericidir. Bu bildirişme çoğu kez 
kestirmeden giderek örgütün değişen koşullara biçimsel yolların elver-
diğinden daha kolay uymasına olanak sağlamakla birlikte, biçimsel yetke 
ilişkilerinde çatlaklara yol açma, eşgüdümü güçleştirme gibi sakıncaları 
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da vardır. Doğal bildirişme, biçimsel gözetim altında bulunmadığı için, 
çarpık ya da yanlış bilgileri de iletebilir. 

Bir örgüt içinde görev yerlerinin elverdiğinden daha çok etkili olmak 
isteyen kimselerin bilerek va da bilmeyerek en çok kullandıkları yöntem-
lerden biri, etkili birtakım doğal bildirişme bağlan kurmaktır. Bu gibi 
kimseler, çeşitli söylentileri öğrenebilmek için örgütün çeşitli duyarlı ke-
simlerinde çalışan görevlilerle ilişkiler kurabilirler. Kendilerine birtakım 
düşünceler aşılayıp önerilerde bulunabilecekleri yüksek düzeydeki kimse-
lerle ilişkilerini geliştirmeye çalışabilirler. 

Bu yoldan gerçek bir erk kazanılabileceği kuşkusuzdur. Böyle bir er-
kin hangi amaçlarla kullanılacağı, erki kazanan kimsenin güdülerine bağ-
lıdır. Bu tür doğal bildirişme yollarından yararlanan kimseler, biçimsel 
bildirişme düzeninin yetersiz olduğu durumlarda özellikle büyük bir etki 
kazanırlar. Bu gibi durumlarda örgütün öbür üyeleri, kendi işleri için ge-
reksindikleri bilgileri onlardan alırlar. 

Biçimsel bildirişme düzenini bütünleyen çok gelişmiş bir doğal bil-
dirişme düzeni bulunan örgütler çoğu kez görevlerini oldukça büyük bir 
hızla yerine getirirler. Böylece "yazçizcilik" azaltılabilir; görevliler biçim-
sel bildirişme düzenince sağlanması olanağı bulunmayan daha ileri bir 
anlayış ortamına girebilirler. 

Bir örgütün doğal bildirişme düzenine güvenebilmesi, geniş ölçüde, o 
örgütün oylumu ile yönelmiş bulunduğu amaçlar arasındaki ilgiye bağ-
lıdır. Büyük örgütlerin biçimsel bildirişmelere küçüklere oranla daha çok 
önem vermeleri gerekmektedir. Büyük kuruluşlarda "John'u çağırıp ne 
demek istediğini kesin olarak öğrenmek" pek kolay değildir. Büyük ör-
gütler yüz yüze ilişki sonucu ortaya çıkacak bir anlayışa bel bağlayamaz-
lar. Yine, birçok büyük örgütlerde, amaçların karışıklığı, çıkarları birbi-
rinden ayrı olan çeşitli birincil kümelerin varlığı biçimsel bildirişmeye 
küçük örgütlerde olduğundan daha çok önem verilmesini gerektirir. 

İç Bildirişme, Dış Bildirişme 

Kamu kuruluşları yalnız kendi görevlileri arasında sürekli bir bildiriş-
me sağlamak gereğini duymakla kalmaz, öbür kuruluşlarla, yasama ör-
geniyle, ilgili yurttaş kümeleriyle ya da genel olarak kamuyla bildirişmek 
gereğini de duyarlar. Iç bildirişme ile dış bildirişme kimi kez birbiri içi-
ne girmekle birlikte, ortaya çıkardıkları genel yönetim sorunları çok de-
ğişik olabilir. 

îç bildirişmeyle dış bildirişmenin değişik gereksinmeleri, bir büyük 
kent kolluk örgütünün gidişgeliş suçlularına karşı giriştiği varsayılan bir 
diziçaba örnek verilerek açıklanabilir. Böyle bir diziçabaya girişileceği ke-
sinleşince, kolluk görevlilerine bunu duyurup bu diziçabadaki yerlerini 
göstermek için çeşitli araçlar kullanılabilir. Toplantılar düzenlenebilir; 
buyruklar verilip görev dağıtımına gidilebilir; karakollara çekinceli böl-
geleri gösteren gidişgeliş yerçizimleri asılabilir. Bu arada kolluk görevli-
lerinin ortak bir eylemde bulunan eğitilmiş kimseler olması bildirişme işi-
ni kolaylaştırır. Yetke ilişkisi de, bunun gibi, bildirişmede kolaylık sağ-
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lar. Yerel karakoldaki yüzbaşı, adamlarından yeni gidişgeliş diziçabası ko-
nusunun ele alınacağı bir toplantıya katılmalarını istediğinde, söz konusu 
kimseler büyük bir olasılıkla bu çağrıya uyarlar. 

Bununla birlikte, kolluk görevlisi yurttaşlarla işbirliği sağlarsa gidiş-
geliş diziçabası daha etkili olacağından, araba kullananlara diziçabanm 
sürdürülmekte olduğunu, bu konuda nasıl bir işbirliğinde bulunmalarının 
beklendiğini duyurmak gerekir. Bu duyurma işi kolluk örgütü içinde özel 
bir görev olur. Belki de bir kamusal ilişkiler birimi, günlükler, yayaçlar, 
uzgöreç yayınevleri gibi yığınsal bildirişme araçlarına gerekli bilgileri ve-
recektir; belki göze çarpacak yerlere ya da duyuru tahtalarına asılar ko-
nacaktır. Ulusal Güvenlik Kurulu gibi başka örgütlerle birtakım korunç 
ortaklıklarından konunun ilgililere duyurulmasına yardımcı olmaları is-
tenecektir. Bu bildirişme iç bildirişmeden daha güç, kesinlikten daha uzak 
olacak, değişik yönetim yöntemlerinin kullanılmasını gerektirecektir. 

Bu bölümün geriye kalan kesiminde, daha çok örgütler içindeki bil-
dirişme üzerinde duracağız. Dış evrenle bildirişme konusu daha sonraki 
bölümlerde oldukça ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. 

BİLDİRİŞMEYİ ENGELLEYEN ETMENLER 

Kişilerin aralarında etkili bir bildirişme kuramamalarmdan doğan an-
laşmazlıklar pek çoktur. Sözcükler, duyarlı, ince nesnelerdir. Kişiler ba-
şarısızlığa uğrayan tasarıları ile gerçekleşmeyen isteklerini, sık sık, "anla-
tabilseydim" ya da "öyle diyeceğime böyle demiş olsaydım anlardı" gibi 
yerinme sözleriyle anarlar. 

Bildirişme düzenindeki tıkanıklıklar, kamu yönetimindeki en ağır so-
runlardan biridir. Bu tıkanıklıklar, bildirişme sürecinin başlatma, ulaştır-
ma, alma evrelerinde görülebilir. Bilgiyi ellerinde bulunduranlar, eylemde 
bulunabilmek için bu bilgilere gereksinme duyanlara gerekeni söyleme-
yebilirler; bilgiyi iletmesi gerekenler bunu yapmayabilirler; bilgiyi alan-
lar onu sindirmek konusunda isteksiz ya da yeteneksiz olabilirler. 

Dil Güçlükleri 
Bildirişmeyi engelleyen etmenlerin en önemlilerinden biri karşıdaki-

nin kullanılan dili anlayamamasıdır. Amerika gibi uzmanlaşmış bir top-
lumda, çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili, birbirinden ayrı sanki yüzlerce 
dil vardır. Bir sağaltmanın çok kolay anladığı birçok sözcük sıradan yurt-
taş için anlam taşımaz. Bir sağaltman için usta bir işleticinin kolayca an-
ladığı birçok sözcüklerin bir anlamı yoktur. Bütün Amerikalıların ortak-
laşa kullandıkları sözcüklerin sayısı ise gerçekten azdır. 

Ortak sözcükler sayısının azlığı bir yana, ortaklaşa kullanılan bu söz-
cükler çoğu kez değişik kimseler için değişik anlamlar taşırlar. Ogden, 
Richards, Carnap gibi düşünürler, düşünbilimde dilin yanlış kullanılma-
sından doğan tuzakların birçok örneklerini vermişlerdir. Anlambilimciler 
de, günlük yaşamda sorun sayılan birçok güçlüklerin gerçekte bir sorun 
olmadığını, doğru olarak anlatıldıklarında ortadan kalktıklarını bize gös-
termişlerdir. 
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Yönetimde yazılı bildirişmenin dil güçlüklerine uğraması olasılığı, söz-
lü bildirişmeye oranla daha çoktur. Birçok kimseler yüz yüze ilişkilerde 
dinleyenin anlayabileceği biçimde konuşmaya çalışır, öyle yapmadıkların-
da anlaşılmadıklarını çok geçmeden sezerler. Anlatmak istediklerini de-
ğişik bir biçimde yineleyebilir, "ne demek istediklerini" açıklayabilirler. 
Bir yazı yazan kimse ise, karşıdakilerin yazılanı anlayıp anlamadıklarını 
ölçecek durumda değildir. 

Dil Güçlüğünün Ölçülmesi. Bugün elimizde bir yazının güçlüğünü ölç-
meye, seslendiği kimselerce anlaşılıp anlaşılamayacağmı ortaya koymaya 
yarayacak yöntemler vardır. Örneğin, bir işleyim kuruluşunda iş için baş-
vuracak kimselere iş olanakları üzerinde bilgi veren basılı bir yazıda aşa-
ğıdaki bölücük yer almaktaydı: 

" İ y i b i r o p e r a t ö r o l m a k i ç i n n e u z u n l u k t a b i r za-
m a n a i h t i y a ç v a r d ı r ? Elektrikle işleyen bir dikiş makinesi, bir 
yazı makinesi, sayaç ya da hesap makinesi gibi muğlak bir cihazdır. İş-
letme fakültesine  giren bir öğrenci, daktilografinin  temel bilgilerini edin-
mek için altı ay harcar. Sürat, maharet ancak bir ticarethanede tatbikatla, 
tecrübe edinmekle kazanılır. Ortalama bir dikiş kabiliyetine sahip bulu-
nan bir kimse, bu makinenin kullanılmasını 2 ilâ 3 ay arasında öğrenir; 
tecrübeli, kalifiye  bir operatör haline gelebilmesi için 4 ilâ 6 aylık bir sü-
reye ihtiyaç vardır. Her operatörün eğitimi için 300 dolardan fazla  mas-
raf  yapmamız icabetmektedir." 

Bu bölücüğün, incelenmesi, yazının, üstokul,* üstelik biraz da bilim-
yurdu öğrenimi olmayan kimselerce anlaşılamayabileceğini ortaya koy-
muştur. Bunun üzerine bölücük aşağıdaki biçimde yeniden yazılmıştır: 

" İ y i b i r i ş ç i d u r u m u n a n e z a m a n g e l e b i l i r s i n i z ? İş-
letme okuluna gidenler yazı işletkesini ya da bir elektrikli hesap işletke-
sini kullanmayı altı ayda öğrenirler. Hız olsun, temiz iş olsun okulda ya 
da iş başında edinilen deneylere dayanır. İşe aldığımız kimselerin çoğu, 
elektrikli işletkelerimizle dikiş dikmeyi 2-3 ayda öğrenebilirler. Kimisi da-
ha da erken öğrenir. İyice usta olmak için genellikle 4-6 aylık bir süre 
ister. Bir işçiyi yetiştirmek için 300 doların üstünde para harcarız. En iyi 
işçiyi seçmek için gösterdiğimiz titizlik bundandır." 

Bölücüğün gözden geçirildikten sonra çok daha yalmlaşmış olduğu 
açıktır. Eskisiyle bir ölçüye vurulduğunda, bir altıncı yıl öğrencisince an-
laşılabileceği görülmüştür."1 

* Üstokul sözcüğünü, ortaokuldan sonraki öğrenim aşaması olma özelliğini göz 
önünde bulundurarak Fransızca kökenli lise (lycee) karşılığı olarak 1978 yılında 
türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

1 Bu deneme için bakınız: Donald G. Paterson ile James J. Jenkins, "Commu-
nications Between Management and Workers," Journal of  Applied Psychology, 32: 
71-80 (February, 1948). Yazıların güçlüğünü ölçmede kullanılan özel bir yöntem 
konusunda bakınız: Rudolf  Flesch, The Art of  Plain Talk (New York: Harper & Bros., 
1946), y. 210. Ayrıca bakınız: E. Horn, A Basic Writing Vocabulary, 10.000 Words 
Most Commoniy Used in Writing (Iowa City: University of  Iowa, College of  Edu-
cation, 1926). 
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Gereksiz, Boş Sözler. Birçok "kamusal" yazışmalar yadırgatıcı bir tü-
ze diliyle yazılır, "işbu," "bâlâda mezkûr" gibi deyimlerle süslenmiş bu-
lunurlar. Bu deyimler okuyanda korku uyandırmak amacıyla kullanılmış 
olabilir, ancak yazının anlaşılmasını kuşkusuz kolaylaştırmazlar. İkinci 
Büyük Savaş sırasında, o günlerde Küçük Savaş Araçları Yapmakları ör-
gütünün yöneticisi olan Maury Maverick bu tür yazışmalara karşı sert 
saldırılarda bulunmuştu. Görevlilerine ün kazanan bir yazı göndererek 
"gereksiz, anlamsız sözlerden uzak bir dil kullanmalarını" istemişti. Bu 
tür dile karşı savaş daha kazanılmış olmamakla birlikte —gerçekten de 
bu savaş yeni başlamıştır— gerek Maverick'in indirdiği yumruk, gerek 
Rudolf  Flesch'le başkalarınca geliştirilen okuma güçlüğünü ölçme yön-
temleri azar azar etkisini göstermektedir. Bu konuda Flesch şunları yaz-
maktadır: "Gereğinden çok kesin, gereğinden çok soyut, kişisellikten ge-
reğinden çok uzaklaşmış olarak, açık, yalın İngilizce... alçak gönüllü, ince, 
kısa. tatsız bir biçimsel anlatıma dönüşmüştür. "Seni seviyorum" gibi ya-
lın bir tümce, "azami muhabbetin teminatı tammesi işbu vesile ile muta-
zammmdır" biçimini almaktadır."2 

Bu yadırgatıcı dil, biraz çağ dışı kalmış tüzel biçimlerin kullanılması, 
biraz da yanlış doğrultuya yönelmiş bir "anlatımda kesinlik" isteğinin so-
nucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sonradan yargıevlerince yorumlanacak, 
uyulmaması çekiyi gerektirecek bir yasada anlatım kuşkusuz büyük bir 
kesinlik ister. Bir yönetsel buyruğun yazılmasında anlatım kesinliğine bü-
yük önem verilmekle birlikte, daha iyi anlaşılmayı sağlamak üzere bun-
dan bir ölçüde vazgeçildiğinde, çok ince ancak anlaşılması olanaksız bir 
anlatıma gidilmesi durumuna oranla daha iyi sonuç alınabilir. Ancak yö-
netimde izlenecek belirli yöntemleri yazıya dökecek bir kimse, belki de, 
usa gelebilecek bütün kısıtlayıcı koşulları, ayralları ya da çeşitlemeleri 
göz önünde somutlaştırmaya, bunların tümünü yazdığı yönergelere sok-
maya çalışacaktır.3 

Özel Diller. Birçok örgütler, bilerek ya da bilmeyerek kendilerine öz-
gü konuşma biçimleri geliştirirler. Üstelik örgütler içindeki uzmanlaşmış 
birimler de yeni sözcükler ortaya atar, eski sözcüklere yeni anlamlar yük-
lerler. Çoğu kez bunda öylesine ileri gidilir ki, örgütün dışında bulunan-
larla etkili bir biçimde bildirişebilmek için yorumlayıcılar kullanılması 
gerekir. 

Bu tür özel dillerin en güç, en kemikleşmiş, en saygı görmüşlerinden 
biri tüzecilerin dilidir. Birçok örgütlerde, nerdeyse tüm düzeylerde, tüzeci 
olmayanlara —örgütün iç yazışmalarında kullanılan dille bile ilgili ola-
rak—- gerekli yorumlamaları yapmak üzere tüzecilerden yararlanılır. Bu 
sürekli yorumlama, yeniden yorumlama işi yalnız bildirişmeyi ağırlaştır-
makla kalmaz, etkililiğini de azaltır. Ancak kendilerine özgü ayrı bir dili 

2 R u d o l f  F l e s c h , " M o r e A b o u t G o b b l e d e g o o k , " P u b l i c A d m i n i s t r a t ' o ı ı R e v i e w , 
5: 240-5 ( S u m m e r , 1945). 

3 Ö ğ r e n c e b e t i ğ i y a z a n b i ü m y u r d u ö ğ r e t i m ü y e l e r i d e , o k u m a k o l a y l ı ğ ı m s a ğ -
l a m a k a m a c ı y l a ö n e m s i z a y r ı n t ı l a r ı h a n g i d u r u m d a b i r y a n a i t e b i l e c e k l e r i s o r u n u y l a 
k a r ş ı k a r ş ı y a d ı r l a r . A n c a k n e y a p a r l a r s a y a p s ı n l a r , u ğ r a ş d a ş l a r ı n d a n k i m i s i n i — b u 
a r a d a s a y ı l a r ı ç o k d a h a a z o l m a k l a b i r l i k t e ö ğ r e n c i l e r i n d e n b i r b ö l ü m ü n ü — m u t l u 
k ı l a m a y a c a k l a r ı k u ş k u s u z d u r . 
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olanlar yalnız tüzeciler değildir. Görevli uzmanları, saymanlar, toplum 
çalışmanları, genellikle bütün uzmanlar ayrı birer uğraşsal dil geliştirir-
ler. Bir bakıma imyazı gibi kısaltılmış olan, söz konusu uzmanlık alanı 
dışmdakilerce de çoğu kez anlaşılamayan bu dil, konuyu bilenler arasın-
daki iletişimi hızlandırarak daha etkili kılabilir. Bunun ortaya çıkardığı 
büyük sakınca ise, böyle bir dili sürekli, kolay bir biçimde kullanmanın 
çoğu kez ilgililerde söylenenlerle yapılan benzetmelerin anlaşılmakta ol-
duğu izlenimini uyandırmasıdır. 

Algı Dayanağı 

Bildirişmede çok sık görülen engellerden biri, onu başlatan, ileten ya 
da alan kimselerde, sorunun eksiksiz olarak algılanmasına engel olan bir 
"algı dayanağı"nın bulunmasıdır. Bir kimsenin gözüne ya da kulağına yö-
nelen dış uyarılar, daha bilince ulaşmadan sinir dizgesince elenip değişti-
rilir; bellek de saklayıp unutacağı nesneleri ayrıca seçer. Kişilere ilişkin 
yargılarımızın çoğu kez yanlış olmasının önemli nedenlerinden biri bu 
seçme işlemidir. Bir kimseyle ilgili izlenimimiz olumluysa, onunla ilgili 
iyi nesneleri anımsamak, kötülerini unutmak, önemsiz saymak ya da ba-
ğışlamak eğilimindeyizdir. Böyle bir kimseye karşı beslediğimiz saygıyı 
ancak onunla ilgili çok sayıda güçlü, olumsuz izlenimler edindiğimizde 
değiştirebiliriz. 

Önyargılar. Bir bireyin ya da kurumun "durumun değerlendirmesini" 
yapmış olduğu yerlerde, bu değerlendirmeye aykırı düşen tek tek gerçek-
ler, ne denli sağlam olurlarsa olsunlar küçümsenirler. Süel bilgi toplama 
alanındaki birçok başarısızlıkların nedeni budur. 1944'ün aralık ayında 
bir yıkımla sonuçlanmasına kıl kalan Bulge Savaşı'ndan önceki Alman 
baskın saldırısının başarısını sağlayan başlıca etmenlerden biri kuşkusuz 
buydu. Pettee'ye göre, "İlgili Ordunun Bilgi Toplama Bölümüne gelenleri 
de içine almak üzere, tüm bilgiler saldırının yapılacağını günlerce önce-
den göstermekteydi. Yüksek düzeylerdeki bilgi toplama birimleri bunun 
tersini öne sürdüler; büyük bir olasılıkla Almanların ancak savunma ko-
numlarını güçlendirmekte olduklarını bildirdiler."4 

Gerçeklere önem verilmemesi olasılığı, söz konusu gerçeklerin tatsız 
olduğu durumlarda özellikle yüksektir; böylece yöneticinin düşüncesi iyim-
ser bir önyargının etkisinde kalmaktadır. Kişilerin, aralarında bir seçme 
yapamayacakları ikili bir çıkmazla karşılaştıklarında içine düştükleri bu-
nalımın yaygın belirtilerinden biri, gerçeklerin karşısına çıkmaktan kaçın-
ma, gerçekle ilişkisi olmayan bir düş evreninde yaşamakta direnmedir. 
1930 yıllarındaki Büyük Bunalım sırasında, birleşik generk, 1933 yılma 
dek, kendisinin yinelemekte olduğu "köşeyi dönünce bollukla karşılaşıla-
cağı" yolundaki güvenceye belki de inanmakta, bu güvenceyi kendi gü-
vensizlik duygusunu azaltıp bir eylemsizlik yöneltisini gerekçelemek için 
kullanmaktaydı. 

Bu sorun kişiler için olduğu gibi örgütler için de söz konusudur. Ör-
gütler giderek birtakım öğretiler geliştirir, belirli durumlar alırlar. Böyle 

4 George Pettee, The Future of  American Secret Intelligence (Washington: In-
fantry  Journal Press, 1946), y. 8. 
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bir durum alındıktan sonra, söz konusu durumla bağdaşmayan bilgilere 
önem verilmesi pek güçtür. Kimi deniz subaylarının Öğecik Bombası or-
taya çıktığında ilk tepkileri, daha önce Billy Mitchell'in Gök Gücünün 
önemi konusundaki görüşlerinin ordugüdüm* uzmanlarınca önemsenme-
mesi gibi,, basına, bu yeni savutun savaş gemileriyle uçak gemilerinin öne-
mine gölge düşürmediği yolunda açıklamalarda bulunmak olmuştu. 

Böyle bir seçme yalnız gerçeklere ilişkin bilgiler için değil, buyruk-
larla yönergeler için de söz konusudur. Kurultay, 1916 Ulusal Savunma 
Yasası'yla Kara Gücü Kurmay Başkanlığı'nın yetkilerini kısıtladığında, 
Savaş Bakanı Baker bu yasayı öyİe yorumladı ki uygulamada yasanın 
kısıtlayıcı buyruklarını sanki yok saydı. Bu yola gidişinin nedeni Kur-
may Başkanlığı'nın eski biçiminin yararına, gereğine olan derin inancı, 
Kurultay'ın onun işleyişine dokunca vermeyi "gerçekten" istemiş olması-
na kendisini inandıramamasıydı.5 

Uzmanlaşmanın Etkisi. Bir kimsenin yapmakta olduğu uzmanlık iş-
leri ile benimsemiş bulunduğu belirli örgüt eylemleri onun bildirişmeleri 
yorumladığı algı dayanağını belirlemede etkili olur. Görevler konusundaki 
değişik anlayışlar çoğu kez görüş çarpıklıklarına yol açarak belirli bir so-
runun çeşitli yönlerinin doğru bir biçimde göz önünde somutlaştırılmasını 
engeller. Bu gibi çarpıklıklar, uzman görevlilerin karşıdakine neyin, ne-
den bildirilmesi gerektiğini doğru olarak kestirmelerine de engel olur. 

Bir kentte gençlerin yaptıkları hırsızlık olayları sürüp gitmekteyse, 
bir kolluk yöneticisi bu olayları gezge kollarının artırılması gereğinin bir 
belirtisi olarak yorumlayabilir; dinlenme örgütü bu olaylara dayanarak 
yirmi yaşın altındaki gençler için daha geniş yiney** çalışmaları düzenlen-
mesini isteyebilir; toplum çalışması örgütü ise birbirinden ayrılmış ana 

* Ordugüdüm sözcüğünü 1978 yılında strateji karşılığı olarak türettik. Yirmin-
ci Bölüm'ün başlığında yine o yıl "strateji"nin geniş anlamını karşılamak üzere 
türettiğimiz gengüdüm sözcüğünü kullandık. Sözcüklerin ikisini de bu yapıtın 1980 
baskısından bu yana kullanmaktayız. (Çeviren) 

5 Nelson, National Security and the General Staff,  y. 187-210. 
** Yiney sözcüğünü spor karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 

1980 baskısında kullandık. Orta İngilizcedeki desport ya da disport (oyun, eğlence) 
sözcüğünün ses düşmesine uğramış biçimi olan sport, Fransızcadaki söylenişiyle 
dilimize de girerek yaygınlık kazanmıştır. 'Yalnız gövdenin değil, usun, bu arada 
bağlılık, dirilik, dayamm, vargılama gücü gibi niteliklerin de geliştirilmesi amacını 
güden düzenli uygulama ya da uğraşı' olarak tanımlanan spora, ne denli "ulus-
lararası" nitelik taşırsa taşısın, dilimizde bir karşılık bulunması gereğine inanıyo-
ruz. Eski bir Türkçe sözcük olan yin (beden, vücut, insan bedeni) Divan-ı Lügat-it 
Türk'te yer aldığı gibi, günümüz Türkiye Türkçesinde de kullanılmaktadır. İşte 
yiney sözcüğünü, güney, kuzey, yüzey, düzey, birey, bitey, direy, yerey gibi söz-
cüklerin yapışım da örnekseyerek, bu sözcükten, yin'e -ey ekini katarak türettik. 
Bu duruma göre, öğretim kurumlarımızda kullanılmakta olan Arapça-Türkçe kar-
ması beden eğitimi'ne de yineğitim demek gerekecektir. Önerdiğimiz bu sözcükle-
rin bir özelliği, yin kökünün pek yaygın olarak bilinmemesi yüzünden ilk bakışta 
anlaşılmalarının kolay olmamasıdır. Kanımızca çok eski Türkçe sözcükler olan 
yin-tin (beden-ruh) ikilisi ortak dile daha yaygın bir biçimde kazandırılarak bir-
leşik sözcükler türetmede daha sık kullanılmalıdır. (Çeviren) 
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babalardan doğma çocukların bakımına daha çok önem vermek gerektiği 
sonucuna varabilir^ Üstelik, kolluk örgütü az çok uyanık değilse, çocuk 
suçluluğuna ilişkin bilgilerin öbür ilgili örgütlere iletilmesine gerek bile 
duymayabilir. 

Yine, görevsel uzman kümeleri, kendilerine gelen bilgilere bir çeşit 
"en az eylem ilkesi" uygulayabilir, bir başka deyişle bu bilgileri kurulu 
düzeni olabildiği ölçüde az tedirgin edecek ya da kendilerine göre en iyi 
olan eylem biçimine aykırı düşmeyecek biçimde yorumlayabilirler. İkinci 
Büyük Savaş sırasında, Kara Gücü Kurmay Başkanlığı, Sağlama Örgü-
tü'nün Kara Gücü'nde de genellikle kullanılmakta olan bütün özdekleri 
Gök Gücü için de satın alması, buna karşılık uçaklarla benzerleri gibi ken-
disine "özgü" özdekleri Gök Gücü'nün doğrudan doğruya satın alması yo-
lunda buyruklar vermişti. Aradaki yetki uyuşmazlıklarının çözülmesi şöy-
le dursun, "özgü" deyimini Sağlama Örgütü olabildiğince dar, Gök Gücü 
olabildiğince geniş yorumlamış, aradaki anlaşmazlık eskiden olduğu gibi 
sürüp gitmişti.6 

Bu örneklerde yalnız birbirine karşıt amaçları benimseyen birimler 
arasındaki çatışma değil, uzmanlık kümelerinin, sorunların daha çok ken-
di alanlarını ilgilendiren yönlerini görüp sorunu o uzmanlık alanı açısın-
dan ele alma eğilimleri de göze çarpmaktadır. 

Bildirişmenin Algı Dayanağı Üzerindeki Birikimli Etkisi. Bilgiyi ala-
nın algı dayanağı, onun söz konusu bilgi üzerinde yapacağı yorumlamayı 
etkiler. Tersine, belirli uzunlukta bir süre içinde kendine gelen bilgiler 
de onun algı dayanağını değiştirir. Özellikle, algı dayanağı, çoğu kez il-
giliye onun en yakın eylemlerini etkilemeyecek birçok bilgiler iletilerek 
genişletilebilir. Kolluk yöneticisi dinlenme örgütü ile toplum çalışması ör-
gütünün ne iş yapmakta olduklarını, onların çalışmalarının suçluluk ko-
nusuyla ilgisini öğrenmek olanağım bulmuşsa, kendi alanındaki önemli ge-
lişmeleri onlara bildirmesi, kendi örgütünün çalışmalarıyla onların çalış-
maları arasında ilişki kurması olasılığı daha yüksek olacaktır. 

Örgütün genel amacı ile kendi katkılarının bu amaçla ilişkisi konu-
sunda gerekli bilgisi olan kimselerin, dar bir alanda uzmanlaşmanın do-
ğuracağı dar görüşlülüğün kötürümleştirici etkilerine uğramaları olasılığı 
daha az olacaktır. Bununla birlikte, işte uzmanlaşma var oldukça, algı da-
yanağı sorunu aşılması güç bir engel olma niteliğini koruyacaktır. Birçok 
bakımlardan, örgüt içinde birbiriyle iletişen kimseler, Ezop'un öyküsün-
deki, fili  elleriyle gelişigüzel tuttukları örgenine göre tanımlayan üç kö-
rün durumundadırlar. Birçok kimseler filin  bütününü görmek şöyle dur-
sun, onu göz önünde somutlaştırmayı bile başaramazlar. 

Saygınlıktan Doğan Uzaklık 

Dokuzuncu Bölüm'de, örgüt içindeki birçok ilişkilerin, saygınlıkları 
birbirinden çok ayrı olmayan kimseler arasında doğduğunu belirtmiştik. 
Komuta çizgisindeki yerleri birbirinden çok uzak kimseler arasındaki bil-
dirişme çoğu kez bir aracılar dizisinden geçerek yapılır. Değişik saygın-

6 Üstteki yapıt, y. 448. 
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lıklardaki kimseler arasında ilişki bulunan durumlarda, bilgilerin üstten 
asta iletilmesi, asttan üste iletilmesine oranla genellikle daha kolaydır. 
Saygınlıkları çok değişik kimseler arasındaki bildirişme güç olmasaydı, 
örgütler, alt düzeydeki görevlilerin düşüncelerini üst yöneticilerin bilgi-
sine sunmalarına olanak sağlayan öneri kutuları kullanmak gereğini duy-
mazlardı. Biçimsel öneri düzenleri üzerinde edinilen deneyler, bu aracın 
bile saygınlık ayırımından doğan engeli gidermekte çoğu kez yeterli ol-
madığını göstermiştir. 

Saygınlık ayrımları bilgilerin gerek aşağıdan yukarıya, gerek yukarı-
dan aşağıya iletilmesinde süzgeçle3dcj, anlam değiştirici önemli etkiler ya-
par. Yetkeli görevlerde bulunanlara iyi görünme gereksinmesi yukarıya 
doğru iletişimi engeller. İyi bilgiler iletilir, kötüleri çoğu kez alıkonur. 
Dilenci kılığına girip gerçek düşüncelerini öğrenmek üzere uyruklarının 
arasında dolaşan Halife  Harun Reşid'in öyküsü, gerçekte tüm yüksek yö-
neticilerin içinde bulundukları yalnızlığın öyküsüdür. Birçok yöneticilerin 
örgütün iş yapan kesimleriyle olan ilişkisi edimli olarak kesilmiştir. Bir-
çok nedenlerle, iyi konuların yukarıya bildirilmesi olasılığı, yanılgıların 
bildirilmesi olasılığından daha çoktur. Astlar, bakışları kendi yanılgılarına 
çekmeyi, üstlerinin onlar işe karışmadan kendi güçlüklerini çözemedikle-
rini düşünmelerini istemezler. Üstlerine, onların işitmek istediklerini söy-
lemek isterler; dolayısıyla üst düzeylerde durum gerçekte olduğundan da-
ha toz pembe görünür. 

Özellikle üst yöneticilerin, çoğu kez görevlilerin gönülgüçleri ile ger-
çek tutumları konusunda tümüyle yanlış bir izlenimleri vardır. Nerdeyse 
bütün görevliler, üst yöneticiyle olan yüz yüze ilişkilerinde iyi, ince, say-
gılı davranacaklarından, yönetici, bu davranışların görevlilerin kendisine 
karşı, örgüte karşı besledikleri gerçek duygulardan çok saygınlık ilişkile-
rinin bir gereği olduğunu kolaylıkla unutur. Görevliler, arkasından onu 
"gemi aslanı" diye alaya alabilirler. 

Yukarıya bildirildiği durumlarda bile, küçük saygınlıklı kimselerden 
gelen öneriler genellikle yüksek saygınlıklı bir kimseden gelen düşünce-
ler ölçüsünde saygı görmez, eşit önemle ele alınmazlar. Japon uçaklarının 
Pearl Harbor'a yaklaştığını bir assubay adayı değil de General Short sap-
tamış olsaydı, bu bilginin yerine ulaştırılması kuşkusuz döngeller boyu 
geciktirilemezdi. Düşük saygınlıklı kimselerden gelen bilgilere gerektiği 
gibi önem verilmemesinin başlıca nedenlerinden biri, yüksek saygınlıklı 
kimselerin tinsel bakımdan olgun olmayışlarıdır. Kendi saygınlıklarından 
tat alan yöneticiler (belki de yöneticilerin çoğu için durum bir ölçüde böy-
ledir), başkalarım dinlememek ayrıcalığını ellerinde bulundurmaktan bü-
yük doyum sağlarlar. Gösterişsiz bir kaynaktan gelen öneriyi, sezerek ya 
da sezmeyerek, görevlerine yöneltilmiş bir aşağılama, şaşmaz bilgelikle-
rine bir karşı çıkma sayabilirler. 

Bu gibi tepkiler, çoğu kez küçük saygınlıklı bir kimsenin "durumu bir 
bütün olarak görebilecek" durumda olmadığı öne sürülerek ussallaştırıl-
maya çalışılır. Böyle bir kimsenin yararlı önerilerde bulunamayacağı, çün-
kü söz konusu vargının yalnız yüksek yöneticilerin bildiği birtakım ger-
çeklerle ilgili bulunduğu öne sürülür. Bunda kuşkusuz büyük bir gerçek 
payı bulunabilir. Öneri düzenleri konusunda edinilen deneyler, genel ola-
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rak önerilen düşüncelerden önemli bir bölümünün daha önce üst aşama-
larca incelenip uygun görülmemiş bulunduğunu göstermiştir. Bununla bir-
likte, bu savın arkasında yatan düşünce, genellikle örgüt içinde vargıların 
gerekli bilgilerin el altında bulunduğu yerlerde oluşturulduğu, dolayısıyla 
bir görevlinin işe yarar bir öneride bulunabilecek bilgisi varsa onu bir 
vargıya dönüştürüp uygulama yetkisinin de daha önce kendisine verilmiş 
bulunacağı düşüncesidir. Bununla birlikte, birçok örgütlerdeki durum bu 
düşüncenin yanlış olduğunu göstermekte, alt düzeydeki bir kimseden ge-
len bir önerinin işe yaramayacağı varsayımı da güçsüzleşmektedir. 

Saygınlık ayrımlarından doğan iletişim güçlüklerinin altında yatan 
tinsel nedenlerle bu engelleri gerekçelemek için öne sürülenler ne olursa 
olsun, bu güçlüklerden çok yararlı olabilecek bir sonuç doğar ki o da bir-
takım kimselerin yöneticinin sürevini boş yere almalarını önlemesidir. 
Yönetici, görevi dolayısıyla, bir vargıyı oluşturmadan önce kiminle ileti-
şim kuracağını saptamada girişimi bir ölçüde elinde bulundurur. Örgüt-
ler içinde vargıların oluşturulmasına çoğu kez birçok kimseler katılır, 
bunlar uzmanı sayıldıkları alanlarda vargıya dayanak olacak veriler sağ-
larlar. Yüksek bir yöneticinin uzmanlarını seçmede büyük bir özgürlüğü 
vardır, ancak yine de vargıları, kendi görüş ya da düşüncesine olduğu öl-
çüde —ya da daha çok— onun kişilerle onların öğütlerine karşı beslediği 
güvene de dayanacaktır. 

Komuta çizgisinde aşağıva doğru inen bilgiler de çoğu kez değişikliğe 
uğrar. Başkan'ın ağzından çıkıveren bir sözün birçok kez yeni baştan yo-
rumlanması, ondan çıkarılabilecek ya da çıkarılamayacak türlü anlamla-
rın çıkarılmaya çalışılması buna örnek olarak gösterilebilir. Saygınlık bas-
gıcmda bir yer elde etme savaşında, üst düzeylerde bulunanların görüş-
leri ile sözlerine, vargıların oluşturulmasında göz önünde bulundurulacak 
kılavuzlar olarak, gerçekte onların istediğinden daha çok ağırlık verilir. 

Yereysel Uzaklık 

Çağımızın en göze çarpan, en önemli sonuçlar doğuran olaylarından 
biri bildirişme yöntemlerindeki şaşırtıcı gelişme olmuştur. Bildirişme uy-
gulayımbilimindeki değişiklikler, örgütlerin gerek yapısında, gerek sorun-
larında değişikliklere yol açmıştır. Bildirişme araçlarındaki gelişme, taşra 
kuruluşlarındaki bir kamu görevlisinin önceleri yapılabilenden çok daha 
ayrıntılı bir biçimde denetlenmesine olanak sağlayarak, yönetimde özek-
selleşmeye —başka bütün etmenlerden daha çok— yol açmıştır. 

Bugün çok yayılmış örgütler bile özekleriyle istediklerinde ilişki ku-
rabilirler. Bu durum, özektekilerin, taşra kuruluşlarının çalışmalarını çok 
dahai sıkı bir biçimde denetleyebilmelerini sağlamıştır. Öbür uluslarla 
olan görüşmelerinde eskiden geniş bir değerleme yetkisi bulunan büyük-
elçiler, şimdi sürekli olarak özeğin görüsünü sorabilirler; bunu yapmakla 
yükümlüdürler. Çok dağınık olan taşra kuruluşlarının çalışmaları özekçe 
sürekli olarak denetlenebilir. 

Yereysel dağınıklığın çok olmadığı çağdaş bir kolluk ya da yangın 
söndürme örgütü gibi kuruluşlarda bile, çabucak bildirişme olanağı ça-
lışmaları tümüyle değiştirmiş, daha büyük bir verimlilikle uzmanlaşma-

186 



yı olanaklı kılmıştır. Gerçekten, telsizli bir kolluk arabası bir olay yerine 
hızla gönderilebilir. Bir yangın söndürme örgütünün çalışması, hızla, ve-
rimli bir biçimde yönetilebilir. 

Yöntemlerin Yetersizliği. Bununla birlikte, çağdaş bildirişme yöntem-
leri, uzun erimli bildirişmeden doğan sorunları tümüyle çözememiş, üste-
lik onlara yeni birtakım sorunlar eklemiştir. Mektup, uzyazı ya da ses-
leçle bildirişmenin, hızlı olmasına karşılık, yüzyüze ilişkinin yerini tuta-
mayacağı açıktır. Latham'm dediği gibi: 

Özgür düşünce alışverişini engelleyen nedenlerin giderilmesi, belirli 
bir kentte, yapıda, dahası odada bile yeter ölçüde güçtür. Özekle taşra ara-
sındaki uzaklığın artması ise durumu daha da güçleştirir. Ortak yereysel, 
toplumsal ya da uğraşsal çevrede içinde bulunulan durum, kimi kez an-
laşmayı en açık sözcüklerin yapabileceğinden daha iyi sağlayacak birçok 
ipuçları verebilir. Uzaktan bildirişmede bu kolaylık yoktur.7 

Uzaklıktan doğan bildirişme güçlüklerinin sayısı, çağdaş araçlara kar-
şın çoktur. Yüz yüze görüşmeye en çok yaklaşan sesleçle bildirişme bile 
onun yerini tümüyle alamaz. Çok uzaklardan yapılacak konuşmalar bir 
yandan pahalı, öte yandan işletkil bakımdan yetersizdir; üstelik büyük 
anlam taşıyan yüz anlatımı ile el kol devinimlerinin görülmesini sağla-
yamaz. 

Yazılı bildirişme ise daha da yetersizdir. İçerik bakımından bile, sık 
aralıkla yazılmış iki yüzlemlik bir yazı, yalnız on dakikalık bir görüşme-
ye eşittir. Odası kol başkanınkine bitişik bir bölüm başkanı, üstüyle gün-
de yarım ya da bir döngel yüz yüze görüşebilir. Bu işin yazıyla yapılması 
ise, günde sık aralıkla yazılmış 6-12 yüzlemlik bir karşılıklı yazışmayı ge-
rektirir. Yine de yazışmanın, düşünceleri, anlaşmazlıkların sezilip çabu-
cak düzeltilmesine, soruların sorulmasına olanak sağlayan karşılıklı görüş-
medeki gibi iletmesi olasılığı çok daha azdır. 

Yetersiz Bildirişme. Üstelik, günlük kişisel ilişki, bildirişmeyi artırır. 
Bir kimse, yemek sergelinde, üstüne ya da astına, bir yazıya koymayı 
usundan geçirmeyeceği bir küçük bilgiyi iletmek isteyebilir. Arada büyük 
uzaklıklar varsa bildirişme çizgisinin iki ucunda bulunan kimseler, karşı-
dakinin bilgi gereksinmesini kestirip sürekli olarak göz önünde bulundur-
makta güçlük çekerler. Kendilerine özekten ulaştırılması gereken bilgileri 
günlüklerden ya da "alıcılardan" öğrenmekte olmaları, taşradaki görevli-
lerin sürekli yakınma konuları arasındadır. 

Örneğin, tutmalıkların* denetimine ilişkin düzenleyici kurallardaki 
bir değişikliğin ilgililere bildirilmesi sorununu düşünelim. Böyle bir de-

7 Earl Latham, The Field Service (Chicago: Public Administration Service, 1947), 
y. 8-9. 

* Arapça kökenli kira, icar sözcüklerinin dilimizde —yerel ağızlarda bile— uy-
gun bir karşılığı yok. Bilindiği gibi, Türkçede tutmak eylemi öbür anlamları ara-
sında kiralamak anlamına da gelir. Buradan yola çıkarak, 1979 yılında kira (lama) 
için tutma, akça olarak kira için tutmalık, kiracı için tutman karşılıklarını türetip 
bu yapıtın 1980 baskısından bu yana kullandık. Bu duruma göre, kiraya veren (mu-
cir) için tutmaya veren, kira mukavelesi için tutmanlık sözleşmesi demek gereke-
cektir. (Çeviren) 
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ğişiklik belki de özekçe bir basm toplantısında açıklanacak, bu bilgi, gün-
lüklerin uzyazı bölümleri aracılığıyla az çok eksiksiz bir biçimde, çok kısa 
bir sürede tüm ülkeye duyurulacaktır. Ev iyeleri kümelerinin başkentteki 
yatsıtmanları da çoğu kez uzyazı ya da sesleçle onlara gereken bilgiyi ve-
receklerdir. Özek söz konusu kuralların erken açıklanmasını önlemek için 
durumu daha önce taşra kuruluşlarına bildirmek istemeyebilir. Bunun 
sonucu olarak, taşra kuruluşları, kendilerine yeni kurallara ilişkin ay-
rıntılı bilgiler gelmeden tutmanlarla ev iyelerinin soru yağmuruyla kar-
şılaşabilirler. Savaş sırasındaki düzenleyici çalışmalarda bu gibi durumlar 
sık sık kendini göstermiş, özekle taşra kuruluşları arasında sürekli sürtüş-
melere yol açmıştır. 

Aşırı Bildirişme. Taşra kuruluşları bir yandan kendilerine yeni geliş-
meler üzerinde yeterince bilgi verilmediğinden, öte yandan da pek çok 
yazı geldiğinden yakınırlar. Özeğin taşradaki çalışmaları yakın bir göze-
tim altında bulundurma eğilimi, çoğu kez taşraya doğru sürekli bir yö-
netmelik, yönerge, belleten ib akımına yol açar. Bunların gereğinden çok 
bir bölümü —taşra kuruluşlarının çoğu kez inandığı gibi— gerçekten 
önemsizse, ayrıntılıysa, üstelik yerel sorunlara uygun düşmüyorsa, oku-
nup üzerinde gerektiği gibi durulmadan bir yana atılır. Bu, yalnız yerey-
sel uzaklıktan doğan bir sorun değildir; örgütler içindeki tüm bildirişim-
ler için genellikle doğrudur. 

Bildirişmeyi Başlatanın Savunucu Tutumu 

Birçok kimselerin kendilerini kötü duruma düşüreceğine inandıkları 
eylemlerden söz etmeyi güç bulduklarına daha önce değinmiştik. Artık 
çalışma konusundaki bilgiler, işçilerin işe kaç kez geç geldiklerine ilişkin 
bilgilerden daha kolay ulaştırılır. Bundan başka, çalışma kümelerine karşı 
bağlılık isteyen doğal çalışma yasası, bir kimsenin yakınları ya da üyesi 
olduğu örgüt için sakıncalı olabilecek bilgilerin iletilmesini de önler. Do-
layısıyla, örgüt içinde yukarıya doğru giden (örneğin, Kurultay'a, Baş-
kan'a ya da kamuya sunulan) bilgiler tatlı bir görünüme büründürülür. 
Olumlu bir tepki uyandıracak bilgilerin üzerinde durulur, yanılgılara, be-
ceriksizliklere ilişkin bilgilerde genellikle kaçamak yoluna gidilir. Aşağı-
ya doğru inen bilgilerde de benzer güçlükler vardır. Bir kurumun iç ya-
yın örgenine şöyle bir göz atıldığında yüksek yöneticilerle onların eylem-
leri üzerinde görevlilere ne denli büyük bir titizlikle bilgi verildiği, yuka-
rıdakilerin alt düzeylerde bulunanlara karşı ne ölçüde iyi dilekli duygular 
beslediklerinin, vargılarının ne denli yerinde olduğunun belirtilmesine ça-
lışıldığı çabucak göze çarpar. Bu aldatmaca biraz bilinçli, biraz da bilinç-
sizdir. Yukarıya doğru olsun, aşağıya doğru olsun, bildirişmelerde kendini 
gösteren bu gibi değişiklikler, örgütün gerçek durumu üzerinde nesnel 
bir görüş kazanmavı güçleştirir. 

İşin Baskısı 
Çalışan kişilerin genellikle sürevleri olmadığından çeşitli işleri bir 

öncelik sırasına koymaları gerekir. Bu durum karşısında, kişilerin çabu-
cak yapılması gereken işlere daha büyük bir öncelik verip daha soyut bir 
sorun olan başkalarıyla bildirişme konusunu ikinci sıraya itmeleri olası-
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lığı vardır. Üstelik, bir kimseden işinin ayrıntıları üzerinde sürekli olarak 
bilgi istenmesi, onun doğruluğu konusunda kuşku beslendiği anlamına 
gelebildiği için sessiz bir gücenme duygusu da doğurur. Böyle bir kimse 
kendisinden belirli birtakım bilgilerin neden istendiğini bilmiyorsa, belki 
de "özek"n bu bilgileri kendisine karşı kullanacağını ya da isteğin bir işe 
yaramadığını, bu bilgilerin salt iş olsun diye istenmekte olduğunu düşü-
necektir. 

Yine, özek de bildirişme konusunda yetkeci bir tutum takınabilir, ko-
muta düzeninin alt düzeylerinde ya da taşrada bulunanların sürekli sor-
gularına içerleyebilir. Özek de bildirişme işini belki savsaklayacak, bunu 
yöneltinin saptanması görevinden daha az önemli sayacaktır. Böylece bir-
çok kuruluşlarda bildirişme işi daha çok salt bir yazı işi —vargıların yazılı 
iletilmesi— olarak görülür. Bildirişme ikinci sıraya itilebilir. 

Bildirişmenin Bilerek Kısıtlanması 

Kamusal yazışmaların çoğunda, bir yandan bilginin ilgililere ulaşma-
sı istenir, öte yandan da söz konusu bilginin o bilgiyi istenmeyen bir bi-
çimde kullanabilecek kişilerin eline geçmesi önlenmeye çalışılır. Kamunun 
yürütüm yöneltisinin bütün yönleri üzerinde aydınlatılması istenir, öte yan-
dan da söz konusu bilginin o bilgiyi istenmeyen bir biçimde kullanabile-
cek kişilerin eline geçmesi önlenmeye çalışılır. Kamunun yürütüm yönel-
tisinin bütün yönleri üzerinde aydınlatılması gerektiğine inananlar —özel-
likle bilgi yayma işiyle uğraşan basın görevlileri— ile bütün işler kamu-
nun gözleri önünde, gün ışığında yapıldığında kamu yöneltisinin oluşma-
sında başvurulması kaçınılmaz olan uzlaşmaların yapılamayacağını öne 
süren kamu görevlileri arasında sürekli bir görüş ayrılığı vardır. 

Kamu işlerinde açıklık konusu yeni bir sorun değildir. Birleşik Ame-
rika Anayasa'smı oluşturanlar, yeni bir anayasa üzerinde görüş birliğinin 
ancak görüşmeler sürekli olarak açık yapılmazsa sağlanabileceği sonucuna 
varmışlar, görüşmelerin dışarıya sızmasını önlemek için, yaşlı, parlak, an-
cak çok konuşkan Benjamin Franklin'in komşu içkievlerinde kurultayın 
amaçlarını çekinceye düşürebilecek açıklamalarda bulunmasını önlemek 
üzere bir kolcu görevlendirecek ölçüde ileri gitmişlerdi. 

Çoğu kez, kamu görevlerinin başarılı bir biçimde yürütülebilmesi için, 
en azından başlangıçta biraz gizliliğe gerek bulunduğuna inanılır. Birin-
ci Büyük Savaş'tan önce, ABG Kara Gücü Genel Kurmayı, Kurultay'daki 
karşı kümelerin yeykinim* tasarları yapılmakta olduğu konusundaki bil-

* Arapça, Farsça, Türkçe karması seferberlik  sözcüğünün Türkçe bir karşılığı 
yok. Bu sözcüğe karşılık ararken, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde daha başka an-
lamları arasında "kalkmak, davranmak, hazır bulunmak, tetikte olmak" anlam-
ların;?, da gelen yeykinmek sözcüğü bize uygun bir çıkış kapısı olarak göründü. 
Yeykinim sözcüğünü, taşıdıkları anlam bileşimleri değişik olmakla birlikte, yel-
kinmek, yekinmek biçimleri de bulunan bu eylemden türettik. Daha sonra geçecek 
olan seferber  etmek eylemi için de yeykindirmek karşılığını kullandık. Sözcük, se-
ferberlik  kavramının içerdiği devinim düşüncesini yansıtan ses yapısı bakımmdan 
da bize uygun göründü. 1979 yılında bulduğumuz bu karşılıkları ilk kez bu yapıtın 
1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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gileri Genel Kurmay'm ülkeyi savaşa itmeye çalıştığının kanıtı olarak 
kullanması yüzünden, söz konusu tasarları düzenlemekte büyük güçlük 
çekmişti. İkinci Büyük Savaş sırasında, Amerikan ulusuna savaş çabaları 
konusunda olabildiğince çok bilgi verilmesi gerektiğine inananlarla Ame-
rikan ulusunun savaşa bütün varlığıyla katılmaya inandırılması görüşü-
nü savunanlar arasında sürekli bir çekişme sürüp gitmişti.8 

Öğecik gücü izlencesi belki de bu ikilemin çağımızdaki en güzel örne-
ğidir. Güvenlik gereksinmesi öğecik konusundaki bilgilerin yayılmasını 
önleyecek sıkı kısıtlamaların konmasını gerektirir. Ancak bu kısıtlamalar 
çekirdeksel doğabilim araştırmalarıyla uğraşan bilim adamları arasındaki 
iletişimi de önemli ölçüde engellemektedir. Bu gibi kısıtlamalar, Kurul-
tay'ın gerekli savunma önlemlerini almasını da güçleştirmektedir; çünkü 
Kurultay'ın öğecik savaşının olanaklarını bilmeden savutlu güçlerin bü-
yüklüğü ile niteliği konusunda yerinde bir vargıya ulaşabilmesi olanağı 
yoktur. Senatör McMahon'un dediği gibi, Kurultay, bu bilgilerden yoksun 
bulunursa gözü kapalı olarak yasa yapacak demektir. 

Çoğu kamu kuruluşlarının sürekli olarak içlerine kapalı bir biçimde 
çalışmaları, düştükleri yanılgıları çoğu kez basındaki ya da Kurultay'daki 
karşıtlarına gereç sağlamaksızm düzeltmeleri şöyle dursun, bu yanılgılar 
üzerinde soruşturma yapmalarını bile olanaksız kılmaktadır. Bu durumda 
örgütlerin gösterdiği tepkilerden biri, örgütün çeşitli düzeyleri arasına 
bile bir gizlilik gergisinin çekilmesi olmaktadır. 

Kamu kuruluşları içinde, bu kuruluşlarla yurttaşlar arasında tümüy-
le özgür bir iletişim, yönetimde güçlükler yaratabilir, içeride olup biten-
leri bilenlerin alınacak yönelti vargıları konusunda önceden bilgi edinerek 
kişisel çıkarlar sağlamalarına yol açabilir; birçok alanlarda ulusal güven-
liğe aykırı düşebilir. Öte yandan, kısıtlamalar konması elerkil denetim 
araçlarının etkililiğini önemli ölçüde azaltabilir. İkinci Büyük Savaş'ın ön-
ceden kestirilemeyen sonuçlarından, savaş sonrasının uluslararası sorunla-
rından biri, "güvenlik kısıtlamaları" kavramının daha önce eşi görülme-
dik bir biçimde genişletilmesi, bu kısıtlamaların yöneticilerin eline pek 
sakıncalı bir savut olarak verilmesi olmuştur. Bu gelişmelerin elerkinin 
işleyişiyle olan ilişkisi üzerinde 24'üncü Bölüm'le 25'inci Bölüm'de daha 
çok duracağız. 

/ SONUÇ 

Bu bölümde bildirişmenin örgüt içindeki etkisini, biçimsel, doğal bil-
dirişmelerin niteliği ile bunların bildirişme süreci içindeki yerlerini, bir 
de bildirişmeyi önemli ölçüde engelleyen birtakım nedenleri gözden ge-
çirdik. Bu tartışmanın ışığı altında, bir örgüt içindeki bildirişme düzeni-
nin kişi gövdesindeki sinir dizgesinden daha az önem taşımadığı, bildiriş-
me aksaklıklarının ondan daha az bozucu olmadığı ortaya çıkmış bulun-
maktadır. 

8 Bakınız: Bruce Catton, War Lords of  Washington (New York: Harcourt, Brace 
and Company, 1948). 
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Benzetmeyi bir adım daha ileri götürebiliriz. Sinir dizgesi yalnız gö-
zeler arasındaki bildirişme yollarından oluşmaz; çok uzmanlaşmış birta-
kım görevleri yerine getiren öğeleri, özellikle duyum örgenleriyle beynin 
çeşitli kesimlerini de içine alır. Bir örgütün bildirişme düzeninde de, bil-
dirişmenin etkililiğiyle yakından ilgili bulunan, eşit ölçüde önemli birta-
kım uzmanlaşmış öğeler bulunabilir. Bundan sonraki bölümde bildirişme 
düzeniyle onun uzmanlaşmış öğelerinin örgütlenmesi konusunu inceleye-
ceğiz. 
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11. 
Bölüm 

TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI: 
BİLDİRİŞMENİN ÖRGÜTLENMESİ 

Bundan önceki bölümde bildirişmenin daha çok başarısızlıkları üzerin-
de durulmuş olması, örgütlerde çok sayıda bilginin bir yerden başka bir 
yere etkili bir biçimde iletilmekte olduğu gerçeğine gölge düşürmemelidir. 
Bu akışın bir bölümü biçimsel olarak tasarlanmış, izleyeceği yollar bilinçli 
olarak seçilmiştir. Bir bölümü ise doğaldır; örgüt içindeki toplumsal iliş-
kilerden kaynaklanır. 

Bildirişmenin kolaylığı ile etkililiği, bildirişme düzeninin yapısıyla ya-
kından ilgilidir. Bildirişmenin başlatılmasında, iletilmesinde ya da alınma-
sında karşılaşılan güçlükler, bildirişme düzeninin kurulması sırasında ge-
reken özen gösterilerek azaltılabilecek güçlüklerdir. Bu bölümde bu ko-
nunun çeşitli yönlerini, özellikle bilgilerin uygun bir biçimde dağıtılma-
sıyla, vargıdan önce gerekli onayın sağlanmasıyla, geçmiş bildirişmelere 
ilişkin yazılımların düzenlenmesiyle, bilgi toplama görevinin örgütlenme-
siyle ilgili sorunları tartışacağız. 

BİLGİ DAĞITIMININ SAĞLANMASI 

Yazışmaların nasıl dağıtılacağı, bildirişmenin başlatılma evresinde ya 
da iletilme sırasında düzenlenebileceği gibi, alınma evresinde de düzen-
lenebilir. Bir bildirişmeyi başlatanlar ya da iletenler, onun örgütteki tüm 
görevlilere ya da belirli bir görevliler kümesine duyurulması, komuta çiz-
gisi üzerinde aşağıya ya da yukarıya doğru iletilmesi ya da komuta çizgisi 
dışındaki önceden belirtilecek birtakım yollardan geçmesi gerektiği sonu-
cuna varabilirler. Yöneticileri aşırı bir bildirişme yükünden kurtararak 
onların ilgisini bilgi akımının kendilerini yakından ilgilendiren kesimle-
rine yöneltmek amacıyla "süzgeçleme" süreçleri kurabilirler. 

Tüm İlgililere Duyurma 
Bir örgüt içinde tüm bilgilerin eksiksiz olarak duyurulmasını sağla-

manın bir yolu, bütün ilgililere durum üzerinde bilgi vermektedir. Bu ya-
lınç yöntemin genel olarak kullanılmamakta olmasının iki açık nedenine 
daha önce değinilmişti. Önce "güvenlik sorunu" söz konusu ise birtakım 
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bilgilerin dağıtımında kısıtlama yapılması uygun görülebilir. İkinci olarak, 
tüm bilgilerin örgütün dört bir yanma yayılması yoluna gidildiğinde, ör-
güt üyelerinin çoğu, kendilerini ilgilendirmeyen bir bildirişme yağmuru-
na tutulmuş olur. Bu ise ilgililer arasında giderek tüm yazışmalara önem 
verilmemesi, gelenlerin çöp sepetine atılması eğilimini uyandırabilir. 

Bundan dolayı, genel duyurma yoluna, ancak özel bir dinlence duyu-
rusu gibi en genel nitelikteki bilgilerin ilgililere ulaştırılmasında başvu-
rulur. Görevliler için genel bir ilgi konusu olan bilgiler, örgütün yedillik 
iç yayını aracılığıyla, duyuru yerine asılarak, kimi kez de genel dağıtımlı 
bir yazıyla duyurulabilir. 

Komuta Çizgisi Yolu 

Yukarıdakinin tümüyle tersi olan bir yol, bildirişmenin yalnız komu-
ta çizgisi izlenerek yapılmasıdır. Burada yalnız üstlerle onların astlarının 
birbirleriyle bildirişmeleri söz konusudur. Komuta çizgisinin bildirişme 
için kullanıldığı yerlerde, bildirişme dizisindeki aşamalar bir çeşit süzgeç 
görevi yapar; buralarda bulunan üstler neyin daha alt ya da üst aşamaya 
bildirilmesi gerektiğini saptarlar. Örneğin, kol başkanı bölüm başkanına, 
örgütün Kurultay'ın yönetkil yandaşlığını güçlendirmek amacıyla daha az 
ödenek isteyeceğini bildirir. Bölüm başkanı da daha dar bir geçingenin 
kendi örgütünü nasıl etkileyeceğini düşündükten sonra kimi altbölüm baş-
kanlarına yakında daha az görevliyle çalışmak durumunda kalabilecekle-
rini bildirebilir. Altbölüm başkanı da kendi kesim başkanlarına pek yete-
nekli olmayan görevlilerinden bir bölümünü aktarmaya başlamalarını söy-
leyebilir. 

Komuta çizgisi, biçimsel buyruklarla bilgilerin yukarıya ya da aşa-
ğıya doğru iletilmesinde en çok kullanılan yoldur. Bununla birlikte, ko-
muta çizgisi, vazgeçilmez bir gereksinme olan yatay bildirişmede genel-
likle çok ağır işleyen bir düzendir. Örneğin, A kolundaki altbölüm başkanı 
Jones, B kolundaki altbölüm başkanı Martin'le yazışmak istediğinde, ya-
zının, önce Jones'un bölüm başkanına, sonra A kolunun başkanına, daha 
sonra A ile B kollarının ikisinin de bağlı bulunduğu bakanlığın başındaki 
yöneticiye, oradan B kolu başkanına, sonra Martin'in bölüm başkanına, 
sonunda da Martin'e giderek altı evreden geçmesi gerekir. 

Bildirişme için yalnız komuta çizgisi kullanılsaydı, örgüt birimleri ara-
sındaki iletişim aşırı ölçüde ağır, sıkıcı olur, örgüt çatmasının doruğundaki 
yöneticiler bilgi akımında darboğazlar durumuna gelirlerdi. Bundan do-
layı, örgütler içinde bilgiler, komuta çizgisi dışında biçimsel ya da doğal 
birçok yollar içinde akıp gider. 

Öbür Yollar 
Onuncu Bölüm'de, yukarıda tartışılanlar dışındaki bildirişme yolları-

nın doğal olarak sık sık kullanıldıklarını görmüştük. Bununla birlikte, bi-
çimsel bildirişme düzeni öbür yollardan kimini de içine alacak biçimde 
kolaylıkla kurulabilir. Bunların belki de en yaygın olanları, yazanak ver-
me yükümlülükleri biçiminde kendini gösterenlerdir. Örneğin, işe gelme-
me yazanaklarının düzenlenip özeksel bir görevliler birimine bildirilmesi 
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ya da belirli bilgi belgeleri üzerinde sayım yazanakları düzenlenerek özek-
sel bir özdek birimine ulaştırılması. 

Komuta çizgisi dışındaki yollar, tasarlarla önerilerin vargıya dönüş-
türülmeden önce ilgililere gerektiği gibi duyurulması bakımından da bü-
yük önem taşıyabilirler. Örneğin, bir kentin tasarlama birimi belirli bir 
yolun genişletilmesini öneriyorsa, bu önerinin, kent kuruluna kesin öğüt-
lemede bulunulmadan önce bayındırlık, akçal işler örgütleriyle öbür bi-
rimlerce incelenmesi gerekir. Bu gibi durumlarda ya işlemi başlatana (bu-
rada kent tasarlama birimine) vargının gözden geçirilmesine kimlerin ka-
tılacağını saptama sorumluluğu verilmeli ya da gözden geçirme işini de-
netlemek üzere bir onaylama düzeni kurulmalıdır. Onaylama işlemleri, 
bu bölümün daha sonraki yüzlemlerinde ayrıntılı olarak tartışılacaktır. 

Süzgeçleme Düzenleri 

Bildirişmenin pek yoğun olduğu yerlerde, bildirişme düzeni yazışma-
ların örgüte ulaştığı yerde başarısızlığa uğrayabilir. Bu konuya taşra bi-
rimlerinin sık sık karşılaştıkları bir sorun olarak yukarıda değinilmişti; 
bununla birlikte, sorunla, bölgesel bir işgörü dağılışı söz konusu olsun ol-
masın bütün büyük çapta örgütlerde de karşılaşılabilir. Macmahon, Millett, 
Ogden, bunun çarpıcı ancak olağandışı olmaktan uzak bir örneğini ver-
mişlerdir. 

Örgüt yapısı ile çalışma yöntemlerim ussallaştırma konusunda az sayıda ku-
ruluş Yurtlandırma Örgütü ölçüsünde güçlü bir istek beslemiştir. Yurtlandırma 
Örgütü, çeşitli buyruklarla yönergelerin çıkarılması ile görevli bir yöntemler bö-
lümünü epey bir süre önce kurmuştu. Bu bölüm gerçek bir buyruklar, uyarılar, yö-
nergeler, bilgi belgeleri, kuruluş çizenekleri taşkınının kaynağı oldu. 

Çıkarılan yönergelerde sonradan yapılan değişiklikler için, önce bir, sonra 
iki büyük sıralaca gereksinme duyuldu. Aradan on sekiz ay geçmeden Yöntemler 
Elbetiği'nin oylumu on sekiz sıralaca yükseldi. Üstelik, çıkarılan yazılardan bir 
bölümü bu toplamın dışmdaydı. 

Tanrının günü Yöntemler Bölümü'nün özel dağıtıcıları Yurtlandırma Örgü- / 
tü'nün VVashington'da yerleşmiş bulunduğu yirmi beş dolayında yapıyı dolaşarak 
elbetiğinin en son eklerini ya da gözden geçirilmiş biçimlerini dağıtırlardı. Çeşitli 
yönergeler değişik adlarla anılırdı: Yönetsel buyruklar, yönergeler, uyarılar, ku-
ruluş çizenekleri, taşra yönergeleri, Washington yönergeleri, akım çizenekleri. 
Yurtlandırma Örgütü'nü etkileyen WPA buyrukları, Sayıştay vargıları, Türe Ba-
kanlığı vargıları, yönetim bilgileri, yönetmelikler, yerleşme tasarları, elbetikleri, 
yönetimden mektuplar, taşra mektupları, Washington andaçları gibi. 

Söz konusu yazılar öylesine ayrıntılı, başlıkların sayısı öylesine çoktu ki, Yön-
temler Bölümü, bir odadan öbürüne gidip tüm yazıların yerme ulaşmış olup olma-
dığını denetlemek üzere, tümgün çalışan iki ya da üç görevli kullanıyordu. Elbe-
tiğindeki bilgileri bulabilmek için bir dizin düzenlenmişti; daha sonra yöntemler 
Elbetiği'nin bir özeti yayımlandı. 1936 yazında bu özetin yerine ikinci bir dizin 
düzenine gidildi. Bir bölge yönetmeni Washington'dan gönderilen yönergeleri an-
lamaya çalıştığını, ancak yedil sonlarının bu işe yetmediğini yorgunca belirtmişti.1 

1 Arthur W. Macmahon, John D. Millett, Gladys Ogden, The Administration 
of  Federal Work Relief  (Chicago: Public Administration Service, 1941), y. 218. 
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Bu tür sorunlar, gönderilen yazışma türleri ile onların dağıtımı ko-
nusunda daha titiz davranılarak bildirişmenin çıktığı yerde azaltılabilece-
ği gibi, yazışmaların vardığı yerde de iyileştirici önlemler alınabilir. Bu 
önlemlerden biri, gelen yazıları gözden geçirip onları ilgili kimselere gön-
dermek üzere bir kişi ya da birimin görevlendirilmesidir. Savaş Bakanlı-
ğında bu gözden geçirme işi Komutanlık Yardımcısı'nın önemli görevle-
rindendir. Birçok örgütlerde, kiminle ilgili olursa olsun, gelen yazıların 
tümü bir özekte açılarak okunup ilgili yere yollamr. 

En üst düzeydeki yöneticilerin yükünü azaltmak amacıyla, yazılar yö-
neticiye gelmeden önce bir yönetim yardımcısmca gözden geçirilebilir. Ki-
mi durumlarda yazışmalar yöneticiye özetlenerek sunulur. 

Büyük birimlerin başında bulunan yöneticilerin, görüşmeci sayısını 
azaltmaları da eşit ölçüde önemlidir. Girişteki bir odada bulunan bir yö-
netim yardımcısı, gelenlerden bir bölümünün yöneticiyi görmelerini ön-
leyebilir, bir bölümünün isteklerini kendi karşılayabilir, kimini de ilgili 
örgüt birimine yöneltebilir. Böylece yöneticiyi, önemli ya da ayak direyen 
kişiler dışında kalanlarla ilgilenmek yükünden kurtarmış olur. 

GÖZDEN GEÇİRME YÖNTEMİ İLE ONAY YÖNTEMİ 

Birçok yazışmalar, örgütü, bir örgüt birimini ya da bir yöneticiyi be-
lirli bir yöneltiye ya da belirli bir eyleme bağlama sonucunu doğurur. 
Örneğin, bir görevliler birimi, örgütün çeşitli bölümlerine aylık çizelgesi 
düzenleme yöntemleriyle ilgili birtakım yönergeler göndermek isteyebilir 
ya da bir işsizlik koruncu görevlisi bir ödence isteğini uygun bulan ya da 
bulmayan bir yazı yazabilir. İlgililere yazılmadan önce, vargının gerekli 
görüşler göz önünde bulundurularak alınması söz konusuysa, bildirişme 
düzeninin gereksinme duyulan yollamalarla onayları öngörmesi gerekir. 

Öneriler, vargıya dönüştürülmeden önce çeşitli nedenlerle gözden ge-
çirilir. Bu nedenler arasında, çeşitli uzmanların görüşlerinin alınması, ya-
sama örgenleriyle yürütme örgenlerinin benimsediği yöneltilere uygunlu-
ğun denetlenmesi, öbür birimlerin çalışmalarıyla eşgüdüm sağlanması, bir 
ölçüde de gözden geçirenin öneriden bilgi edinmesi sayılabilir. Bir kimse-
ye bir öneriyi gözden geçirmek yetkisi verilince, onun vargıyı hangi gö-
rüşün süzgecinden geçirmesi beklenmekte olursa olsun, söz konusu öne-
rinin uygunluğu ya da yeterliği konusunda usuna gelebilecek şu ya da bu 
soruyu ortaya atmasını önlemek çok güçtür. Dolayısıyla, tüm gözden ge-
çirmelerde ayrı bir uzmanlık görüşünü dile getirmek amacı güdülmekle 
birlikte, öneriyi gözden geçirenler birbirlerinin yaptığını bir ölçüde yine-
leyebilirler. 

Adlama Kuralları 

Vargının oluşturulmasından önce önerinin gözden geçirilmesini sağla-
manın bir yolu, yazıları gidecekleri yere gönderilmeden önce kimlerin ad-
layacağı konusunda birtakım kurallar koymaktır. Örneğin Orman Örgü-
tü'nde yazışmalar birtakım kümelere ayrılmış, bunları kimlerin adlaya-
bileceği belirtilmiştir. Bu kümeler şunlardır: Bakanlık, Örgüt bölümü, böl-
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ge orman yönetmenliği, taşra bölümü, orman bölgesi ile koruma bölgesi 
yazışmaları. Örneğin, bölüm yazışması şöyle tanımlanmıştır: "Bölge Or-
man Yönetmenlerine, Denelge* Yönetmenlerine, Orman Ürünleri Deney-
liği'ne ya da başka taşra birimlerine; Orman Örgütü Başkanlığı'nın öbür 
Bölümlerine ya da başka kuruluşlarla birimlere, çıktığı Bölümü aşan yö-
nelti konularıyla ilgili olmayan, Bakanlığa ilişkin (1) ya da Orman Ör-
gütü (2) kümelerine girmeyen yazışmalar." 

Bakanlığa ilişkin yazışmalar Tarım Bakanı'nca, Örgüt'e ilişkin yazış-
malar Orman Örgütü Başkanı'nca, bölümlere ilişkin yazışmalar ilgili bö-
lümün başkanınca adlanır. Kuralları uygulama görevi bildirişmeyi başla-
tan kimseye bırakılmıştır. Burada söz konusu kimsenin bir yandan kural-
ları bildiği, bir yandan da onlara uymak isteğinde olduğu varsayılmakta-
dır.2 

Çıkış Denetimi Birimleri 

Vargıya son biçimi verilmeden önce, ilgili tüm görüşlerin göz önün-
de bulundurulmasını sağlamak amacını güden bir başka yol, söz konusu 
önerinin, yöneticinin onayına sunulmadan önce ilgili uzmanlarca görül-
mesidir. Çeşitli önerilerin belki de çeşitli kişilerce görülüp görüşlerinin 
alınması gerekeceğinden, bugün büyücek birleşik generk örgütlerinde son 
adlamadan önce başkalarınca da incelenmesi gereken yazışmaların gitme-
si gereken, genellikle çıkış denetimi birimi adı verilen özekler kurulması 
yaygın bir uygulamadır. Söz konusu özek yazının adlama için yöneticiye 
sunulmadan önce kimlerce görülmesi gerektiğini saptar. 

Onay Alınmasıyla İlgili Sorunlar 

Bir öneriyi onaylamadan önce gözden geçirmesi gereken kimselerin 
sayısı arttıkça, onlardan en azından birinin önerinin şu ya da bu yönüne 
karşı çıkması olasılığı da artar. Denetim yöntemlerinin konmuş olduğu yer-
lerde görüş ayrılıklarının nasıl giderileceğinin belirtilmesi, bir yandan bil-
dirişmede hız sağlama, öte yandan niteliği güvence altına alma bakımın-
dan önem kazanır. 

Bir yol, yazıyı gözden geçiren kişilerin üzerinde tüm ilgililerin anla-
şabileceği bir yazı ortaya çıkıncaya dek değişiklikler öne sürebilmesine 
olanak sağlamaktır. Yazıyı gözden geçirenlere sürekli bir olmazlama yet-
kisi tanınması anlamım taşıyan bu yol, sonu gelmez gecikmelere yol aça-
bilir. Gecikmeden eyleme geçmek isteyenler, tümüyle inanmadıkları, ço-
ğu kez duraksadıkları yerler olsa bile uzlaşmalara katlanabilirler. Kimi 
kez gereksinme duyulan uzun görüşmeler, çoğu kez salt bir anlam taşı-
madığı, bir nesneyi değiştirmediği için tüm ilgililere uygun gelen sulan-
dırılmış bir yazının ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Bundan önceki bölümde 

* Denelge sözcüğünü, çizelge, ekelge, bitelge gibi sözcüklerin yapısını örnek-
seyerek d e n e m e i s t a s y o n u karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 
1980 baskısında kullandık. ( Ç e v i r e n ) 

2 Bu örnek Comstock Glaser'in A d m i n i s t r a t i v e P r o c e d u r e adlı yapıtında daha 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. (Washington, D.C.: American Council on Public 
Affairs,  1941), y, 124-7. 
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anılan, Sağlama Örgütü ile Gök Gücü arasında satmalma konusundaki uz-
laşma, bu gibi görüşmelerin verdiği sonuçların yaygın bir örneğidir. 

Onay alma sürecindeki son basamak, genellikle, önerinin onu gözden 
geçirenlerin ortak üstü olan bir yöneticiye sunulmasıdır. Gözden geçirme 
işleminin hızı, yazıvı gözden geçirenlere aralarındaki anlaşmazlıkları çöz-
mek için ne uzunlukta bir süre bırakılacağına bağlıdır. Vargıya ulaşılma-
sında hızın önemli olduğu yerlerde bu hız, (1) yazıyı onu gözden geçire-
ceklere birbiri ardı sıra değil birlikte ileterek, (2) eleştirilerle değişiklik 
önerilerinin bildirilmesi için süreler belirleyerek, (3) yazıyı gözden geçi-
renlerin görüş ayrılıklarını aralarında çözmeye çalışacak yerde düşün-
celerini doğrudan doğruya yöneticiye bildirmeleri istenerek sağlanabilir. 
Orduda kullanılan, yazıyı gözden geçirenlere o konuda yorumda buluna-
rak düşüncelerini —olmazlama, geciktirme ya da yazının yöneticinin önü-
ne ulaşmasını engelleme yoluna gitmeden— son vargı yetkisini elinde bu-
lunduran yöneticiye bildirme yetkisini veren "aktarım" yönteminin özü 
budur. 

Böyle bir gözden geçirme yöntemiyle onay yönteminin bildirişmeyi 
başlatanlarca pek ağır, pek sıkıcı bulunduğu yerlerde, söz konusu kimse-
ler bu denetimi bir yana itebilirler. Bu betiğin yazarları, birçok yazıların 
denetim biriminden "kaçırıldığı," "yasa dışı olarak," bir başka deyişle 
—yazıyı okuyup onaylaması gereken bütün birimleri mutlu kılmanın ola-
naksızlığı karşısında— kurala uygun olarak ilgililerin incelemesinden ge-
çirilmeksizin yollandığının birçok örneklerini görmüşlerdir. 

Olağan Denetim Yöntemlerinin Seçenekleri 

Gözden geçirme yöntemiyle onay yöntemi kamu yönetimindeki —ki-
mi kez çok gerekli, çok yerinde olan— "yazçizciliğin" önemli bir öğesidir. 
Yazıların denetimden geçmesinde bir ikilem söz konusudur: Ya yazılar 
gerekli gözden geçirmeler yapılmadan adlanıp gönderilecek, ya da gözden 
geçirenlerin, önlerine gelen yazıları inceleyip düzeltmek konusundaki da-
yanılmaz istekleri ağır görevli giderleri ile istenmeyen gecikmelere yol 
açacaktır. 

Bununla birlikte, kimi durumlarda bu çıkmazdan kurtulmanın yolları 
vardır. Bu yollardan biri, vargıların tümünün yerine, daha sonraki uygula-
malara örnek alınmak üzere yalnız birinin gözden geçirilmesidir. Başka 
bir yol, vargıların önceden değil sonradan denetlenmesidir. Söz konusu 
yollara tek bir yanlış vargıdan çok ağır sonuçlar doğmasının söz konusu 
olmadığı, gözden geçirmenin daha çok düşülen yanılgıların yinelenmesini 
önleme amacını güttüğü durumlarda gidilebilir. 

Örneklerden yararlanılmasının da, önceden denetim yerine sonradan 
denetim yoluna gidilmesinin de örnekleri Tarım Ödenç Örgütü'nün gö-
revli işlemlerinde görülebilir. Bu kuruluş, bölgelerdeki görevli birimle-
rine, görev bölütlemesi gibi işlemlerde geniş değerleme yetkisi vermişti. 
Bölge görevli birimlerinin söz konusu kuruluşun yöneltisine uyup uyma-
dıklarını izlemek üzere ara sıra denetim takımları gönderilir, bunlar ye-
rel görevlilerin vargıları arasından gelişigüzel seçecekleri örnekleri ince-
lerlerdi. Bu uygulama bir yandan özekçe belirlenen yöneltiye bölgelerce 
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uyulmakta olduğunun denetlenmesine, bir yandan da vargı yetkisinin ge-
niş ölçüde yerel kuruluşlara aktarılmasına olanak sağlamaktaydı.3 

Bildirişmede Toplantılarla Kurullardan Yararlanma 

Vargıların karmaşık bir nitelik taşıdığı, dolayısıyla çok sayıda görü-
şün bağdaştırılmasını gerektirdiği yerlerde, etkili bir bildirişme çoğu kez 
vargıyla ilgili olanların tümünün bir toplantıda ya da bir toplantılar dizi-
sinde yüz yüze tartışma için bir araya getirilmelerini gerektirir. Toplantı 
yöntemine süreklilik kazandırılmak istendiği, belirli kişilerden oluşan kü-
menin bir dizi toplantıya katılmasının gerektiği durumlarda özel bir kurul 
oluşturulabilir. 

Toplantı yöntemiyle kurul yönteminin ortak bir vargının oluşturulma-
sında ayrı ayrı onay alma yöntemine göre önemli bir üstünlüğü, ilgililerin 
öbür ilgililerin görüşleriyle doğrudan doğruya, toplu olarak karşılaşmala-
rıdır. Böylece, bilgilerin, görüşlerin özgürce değişimine en geniş ölçüde 
olanak sağlanmış olur. 

Kurul yönteminin birleşik generk yönetiminde son yıllarda en çar-
pıcı, en etkili bir biçimde kullanılması Avrupa'ya yardım konusundaki 
Marshall Tasarı'yla ilgili yasanın oluşturulması ile gerekli incelemelerin 
yapılması sırasında olmuştur. Paris'teki Avrupa Geçimsel İşbirliği Kuru-
lu'nun yaptığı önerileri ayrıntılı olarak incelemek amacıyla kurulan on on 
iki dolayındaki kurul için gereksenen görevliler, Dışişleri, Tecim, Tarım, 
İçişleri, Akçal İşler Bakanlıkları ile öbür bakanlıklarca geçici olarak sağ-
lanmıştı. Bu yoğun kurul çalışmasının sonuçları arasında, Geçimsel İşbir-
liği Yasası'nın yazılması, Avrupa'nın geçimsel yapısının ana bölümlerinin 
durumunu inceleyen yazanaklarla yeni kuruluş için geçici bir geçingenin 
düzenlenmesi sayılabilir. Bu çalışmalar sonucunda tasarlama işi öylesine 
iyi yapılmıştı ki sonradan ayrıntılar üzerinde birçok değişikliklere gidil-
mekle birlikte, Geçimsel İşbirliği Örgütü, yasanın Kurultay'ca onanıp ba-
şına bir Yönetici'nin atanmasından otuz günden az bir süre sonra yardım 
çalışmalarına geçmiş bulunuyordu. 

Bu örnekte, kurul yönteminin başarısını sağlayan birçok nedenler var-
dı. Bunlardan ikisi, toplantılarla kurulların hangi durumlarda bildirişmeyi 
kolaylaştıracağını göstermeleri bakımından aydınlatıcıdır. Önce, Savaş sı-
rasında başkentte birbirleriyle doğal ilişkileri bulunan, iç geçimsel sorun-
lar üzerinde karşılıklı danışmaya, işbirliğine alışmış, oldukça kalabalık bir 
yüksek düzeyli genç yöneticiler çekirdeği gelişmiş bulunuyordu. Dolayı-
sıyla, kurullar, uygulamada geniş ölçüde var olan doğal bir bildirişme dü-
zeninin süreklilik kazanmasına yardım etmiştir. 

3 Burada açıklanan yöntem, son birkaç yıl içinde işleyimsel işlemlerin dene-
timi konusunda o denli önemli katkılar getiren nitelik denetimi ile örnek denet-
lenmesi kavramlarının özde eşidir. Sayımlamalı nitelik denetimi kuramı ile yön-
temlerinin kamu yönetimindeki' işlemlere uygulanması olanaklarının araştırılma-
sına yem yeni başlanmaktadır. Bu yöntemlerin kamu yönetimine, gelecek on yıl 
içinde gittikçe artan bir ölçüde uygulanacağı düşünülebilir. Bakınız: William R. 
Divme ile Harvey Sherman, "A Technique for  Controlling Quality," Public Ad-
ministration Review, 8: 110-13 (Spring, 1948). 
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İkinci olarak, bu yeni çalışmanın tasarlanmasına ilişkin sorunlar bir-
çok bakanlıkları birlikte ilgilendirmekteydi. Söz konusu tasarın nerdeyse 
bütün önemli yönleri, en az beş altı bakanlık bakımından çok ilginçti. Bu-
na karşılık bir kurulun ele aldığı tek tek sorunlar üyelerden ancak pek 
azını ilgilendiriyorsa, kurulun başarı olasılığı çok daha azdır. Örneğin, bir-
çok kent yöneticileri yedillik bölüm başkanları toplantılarına karşı bir il-
gi eksikliğinin göze çarptığını, bunun da kent yönetim örgütünün ana bö-
lümlerinin bir ya da iki bölümden çoğunu ilgilendirecek sorunların orta-
ya çıkmasına yol açmayacak ölçüde içine kapalı olmalarından ileri geldi-
ğini belirtmişlerdir. Bu toplantılarda ancak kent yapı izlencesi, geçinge, 
görevlilere ilişkin sorunlarla benzerleri gibi genel konularda bütün kü-
me tartışmalara katılabilmektedir. Belirli sürelerde bölüm toplantıları yap-
mayı deneyen kent yöneticilerinin çoğu, ya giderek bu toplantılardan büs-
bütün vazgeçmiş ya da toplantılarda yalnız yukarıdakiler gibi ortak ko-
nulara ilişkin sorunları ele almışlardır. 

Toplantılarla kurullar, görüşlerin özgürce ortaya konmasını, daha sağ-
lam vargılar oluşturulmasını sağlamadaki etkililikleri dışında, bildirişme 
bakımından önemli başka yararlar da sağlar. Önce, toplantıya katılan-
lar, söz konusu vargının anlamını eksiksiz olarak kavramak olanağını bu-
lurlar. Ayrıca, bu yöntemler, ilgililere vargıya katılma, oluşturulan vargı-
lardan kendini de sorumlu sayma duygusunu vererek, katılanların sonra-
dan söz konusu vargıları daha içtenlikle uygulamalarını sağlar. Kümenin 
vargıya katılmasının, yeni çalışmaların, örgütte yapılacak değişikliklerin 
benimsenmesini sağlamada önemli bir araç olduğu yolunda güçlü, gittikçe 
de artan kanıtlar vardır. 

Yalnız birleşik generk yönetiminde, kurumlararası nitelikte binlerce 
kurul vardır. Kurulların sayısındaki bu artış, çeşitli birleşik generk kuru-
luşlarının çalışmaları arasındaki giderek çoğalan karşılıklı ilişkilerin, özel-
likle onların dış yönelti ile iç geçimsel düzen üzerindeki etkilerinin bir so-
nucu olarak ortaya çıkmıştır. Başlıca birleşik generk kuruluşlarının tü-
münde o kuruluşun çeşitli birimlerini birbirine bağlayan nerdeyse onlara 
eşit sayıda kurulla karşılaşılabilmektedir. 

Bundan kurulların katıksız bir iyilik oldukları sonucu çıkarılmama-
lıdır. Hele birçok yöneticilerin kurul çalışmalarının çokluğundan yakın-
malarını dinledikten sonra böyle bir sonuç sanırız ki çıkarılamaz. Kuşku-
suz bu yakınmanın çoğu, gerçekte, birleşik generk yönetiminin çok sayı-
daki kurulların sonucundan çok nedeni olan karmaşıklığıyla ilgilidir. Ku-
rullar, gerçek bir gereksinmeye dayanmazlar, başkanlarca iyi yönetilmez-
ler, yeterli bir yazmanlıkça gerekli ön çalışmalar yapılmaz ya da —çoğu 
kez olduğu gibi— görevleri bittikten sonra da varlıkları sürdürülürse aşırı 
ölçüde pahalı, geciktirici birer araç durumuna gelebilirler. Kurullar, uy-
gulamada çoğu kez niteliklerine uygun olmayan işlerle uğraşırlar. Örne-
ğin, bir kurul daha önce yazılmış bir yazıyı gözden geçirebilir, ancak iki 
ya da üç kişiden daha kalabalık bir küme böyle bir yazma işini yapamaz. 
Yine, kurulların, çoğu kez, toplantı odası dışında yapılacak ufak  bir araş-
tırmanın daha çabuk, daha doğru bir biçimde ortaya koyacağı gerçeğe 
ilişkin konular üzerinde uzun, sonuçsuz tartışmalara giriştikleri görülür. 

Buradaki tartışmamızda kurullar bir bildirişme aracı olarak ele alın-
dığına göre, komuta düzeninin bir öğesi olarak kurulmuş bulunan, bir ör-
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gütü ya da bir başka yönetsel birimi yönetmekle görevli kurullar inceleme 
konusu yapılmamıştır. Bu tür kurullara örnek olarak, ABG Denizcilik Ku-
rulu, ABG Tecim Kurulu, üye generklerdeki içki kurulları, kentlerdeki 
okul kurulları ile benzerleri anılabilir. Bu gibi kurulları karmaşık bir ör-
güt yapısında birimlerarası eşgüdümü sağlayan birer araçtan çok, çoğul 
yöneticiler saymak daha doğrudur. 

ÖRGÜT "BELLEĞİ" 

Bütün büyük örgütlerde bilgilerin ilerde onlara gereksinme duyuldu-
ğunda bulunabilecek biçimde düzenlenmesi önemli bir sorundur. Küçük 
bir çalışmanın söz konusu olduğu yerlerde tek tek görevlilerin bellekleri 
ya da onların kendileri kullanmak üzere açtıkları dizeçler yeterli olabilir. 
Ancak üç ya da dört kişilik bir odada bile, gerektiğinde örgütün tüm 
üyelerinin yazılımları inceleyebilmelerini sağlamak üzere genellikle dü-
zenli dizeçleme yöntemlerinin kullanılmasına gerek duyulur. 

Bir dizeç düzeni kurulurken, göz önünde bulundurulması gereken iki 
kural vardır: (1) Düzen, arananlar gereksinme duyulduğunda bulunabile-
cek biçimde kurulmalıdır; (2) yazıların dizeçlenmesi, dizeçlerden çıkarü-
ması en az gideri gerektirmelidir. Kolluk örgütü bir sanığı tutukladığın-
da dizeçlerin yanıtlaması gereken ilk soru "bu kişi daha önce tutuklanmış 
mıdır?" sorusudur. Bu soruyu tutuklama dizeçleriyle parmak izi dizeçle-
rinin yanıtlaması gerekir. Yeni parmak izlerini dizeçtekilerle karşılaştır-
mak pek güç olacağından, parmak izinin, gerekli inceleme yapıldıktan 
sonra ilgili kümeye ayrılmasını sağlayan bir bölümleme düzeni ortaya kon-
muştur. Dizeçleri bu bölümlemeye göre düzenleyerek, yenilerinin eşi olan 
parmak izlerinin dizeçlerde bulunup bulunmadığı çabucak saptanabilir. 
Parmak izlerini belirli bölümlere ayırması, bu bölümlerde de az sayıda 
parmak izi bulunması koşuluyla, şu ya da bu bölümleme düzeni amaca 
uygun düşecektir. 

Toplumsal Güvenlik Kurulu, yasanın kapsamına giren belirli bir kim-
seyle ilgili tüm gündelik yazılımlarını bir araya getirerek güç bir dizeç-
leme sorununu çözmüştür. Bu konuda izlenebilecek bir yöntem, işçilere 
birer sırasayı (o işçinin toplumsal güvenlik sırasayısmı) vermek, kazanç 
tutarıyla birlikte bunu da bildirmesini sağlamak, yazılımları da sırasayıya 
göre dizeçlemek olabilirdi. Bu yolun birinci sakıncası, sırasayılarm bildi-
rilmesi -ya da onların yazılımlara geçirilmesi sırasında yanlışlık yapma ola-
sılığının yüksekliği, bu yanlışın ya bulunamaması ya da yıllarca sonra bu-
lunabilmesi sakıncasıydı. İkinci olarak, bir işçinin kazancını bir sırasayıyla 
bildirecek yerde iki ayrı sırasayı alıp bunlarla bildirdiğinde daha çok öde-
nek alabilmesi sakıncası vardır. 

Bu yüzden sırasayılara dayanan bir dizeçleme yerine adın abece sı-
rasına göre dizeçleme ilkesi benimsendi. Böyle bir düzen de başka türlü 
güçlükler ortaya çıkardı. Adlar yanlış ya da çeşitli biçimlerde yazılabilir, 
çok sayıda kimsenin adı birbirinin benzeri olabilirdi. İkinci sorun, benzer 
adlar taşıyan kimseler toplumsal güvenlik sırasayısına göre ikinci bir kez 
sıralandırılarak, birinci sorun ise abece sırası yerine sesçil bir ad sırala-
ması düzenine gidilerek önlenebilirdi. 
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Dizeçteki bilgilerin ne sürev ya da hangi amaçla kullanılacağı önce-
den kesinlikle bilinmezse daha başka türlü güçlüklerle karşılaşılır. Bir 
iş-işçi bulma kurumunun iş arayan kimselerin dizerini tutması, bir işin 
boş olduğu öğrenilince de dizeçlerin o işe elverişli kimselerin adlarım gös-
termesi gerekir. Adların uğraşlara göre sıraya konması sorunu bir ölçüde 
çözebilir, ancak birçok durumlarda ne iş arayanın nitelikleri, ne de işin ta-
nımı, sıralamaya —bu sıralama ne denli ustaca yapılmış olursa olsun— 
tüm olarak uymayacaktır. Dolayısıyla, başvuranlarla ilgili bilgilerin, ara-
nan çeşitli nitelikleri taşıyan kimselerin işletkeyle, hızla bulunmalarım 
sağlamak üzere delikli kartlara işlenmesi gerekebilir. Başka durumlarda 
karşılıklı dizeçleme ile karşılıklı dizinleme, dizeçleme düzeninin esnekli-
ğini artırabilir. 

Karmaşık bir dizeçleme sorununun güzel bir örneğiyle betikliklerde 
karşılaşılır. Betikliklerden ancak aşağıdaki yöntemler kullanılarak yarar-
lanılabilir: Betikler sayı sırasına konarak belirli bir betiğin çabucak bu-
lunması sağlanır; sırasayı verme işi konuya dayandırılarak betiklerin ka-
bataslak da olsa konuya göre kümelendirilmesi sağlanmış olur; ayrıca be-
tikler için konuya, başlığa, yazara göre kartlar düzenlenerek bunların üze-
rinde ilgili oldukları betiğin sırasayısı gösterilir. 

BİLGİ TOPLAMA BİRİMLERİ 

Örgütler içindeki bildirişme düzeninin burada üzerinde durulması ge-
reken son bir öğesi bilgi toplama birimleridir. Bununla, ana amacı örgüt 
dışından ya da örgüt içindeki kaynaklardan, örgütçe kullanılacak bilgileri 
toplamak olan özel birimleri anlatmak istiyoruz. Bir gökolaybilim gözlem 
yeri ABG Gökolaybilim Örgütü içindeki bir dış bilgi toplama birimidir; 
keşif  uçakları bunun ordudaki örnekleridir. Bir saymanlık bölümü ise iç 
bilgi toplama birimlerine örnek olarak gösterilebilir. 

Örgüt içi vargıların gerektirdiği tüm bilgiler şöyle dursun, bu bilgi-
lerin çoğunun bile özel bilgi toplama birimlerince elde edilmesi olanak-
sızdır. Örgütün nerdeyse bütün üyeleri, başkalarının gereksinme duyduğu 
bilgilerin toplanmasında bir ölçüde sorumluluk taşır. Örgütün yasama ör-
geniyle, çıkar kümeleriyle ya da alıcılarla yakından ilişkili bulunan üye-
leri gerekli bilgileri toplama bakımından özellikle önem taşıyan birer kay-
nak görevi yapabilirler. 

Üst yöneticiler kümesinin bilgi toplama görevi, geniş ölçüde, yönetkil 
bakımdan önemli dış kümelerin örgütün çalışmaları karşısındaki tepkile-
rine ilişkin bilgileri toplamak, onları yorumlamaktır. Örneğin bir kent yö-
neticisinin, o yerin iş adamlarıyla, yurttaş kümeleriyle, işçilerle, kent ku-
rulu üyeleriyle yakın ilişkileri vardır. Tarım Bakanı ile onun yönetkil 
yardımcıları, Tarımcılar Birliği'yle, Kurultay'daki yöndeşliklerin önderle-
riyle, Başkan'la, öbür birleşik generk kuruluşlarının üst yöneticileriyle gö-
rüşüp konuşurlar. 

Alıcılarla yakın ilişkisi olan örgüt üyelerinin bilgi toplama görevi, 
daha çok çalışmaların alıcılar üzerindeki etkisi ile onların tepkilerine iliş-
kin bilgileri yukarıya iletmektir. Eski Savaşçılar Örgütü binlerce eski sa-
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vaşçıyla, tarım görevlileri tarımcılarla, İç-Dış Tecim Örgütü iş adamlarıyla 
sürekli olarak karşı karşıya gelirler. 

Dış Bilgi Toplama Birimleri 

Bir örgütte özel dış bilgi toplama birimleri kurulurken, genellikle ör-
gütün olağan çalışmaları sırasında yapılan bilgi toplama işinin böyle bir 
birime verilmesi amacı güdülmez; yapılmak istenen, günlük ilişkiler sı-
rasında elde edilmeyen bilgileri toplamak ya da nasıl olsa toplanmakta 
olan bilgilerin bir araya getirilmesinde, çözümlenip dağıtılmasında yar-
dımcı olmaktır. 

Örneğin, Akçal İşler Bakanlığı, Savaş sırasında, generk borç belgiti 
satış diziçabaları ile başka akçal yöneltiler düzenleyebilmek amacıyla tü-
keticilerin gerek o günkü, gerek gelecekteki satınalma alışkanlıkları üze-
rinde ayrıntılı bilgilere gereksinme duyduğunda, bu amaçla, satak araş-
tırması uzmanlarınca geliştirilmiş görüşme yöntemlerinden yararlanan özel 
incelemeler yapılmıştı. Savaş Tanıtma Örgütü de benzer yöntemlerden 
yararlanarak yurttaşlar üzerinde gönülgücü incelemeleri yapmıştır. 

Bilgi toplama görevi, daha önce açıklanan yazılım işleriyle, bir başka 
deyişle "bellek" göreviyle yakından ilgilidir. Örneğin, bir kent kolluk ör-
gütünde, yurttaşlardan, gezgelerden, tefeci  dükkânlarındaki kolluk görev-
lilerinden, başka kolluk örgütleri ile öbür kaynaklardan gelen bilgilerin 
toplandığı özeksel bildirişme odası, genellikle bu bilgilerin düzene soku-
lup daha sonra kullanılmak üzere dizeçlendiği yazılım biriminin bir öğe-
sidir. 

İç Bilgi Toplama Birimleri 

Onuncu Bölüm'de bildirişmeyi engelleyen önemli etmenler sayılıp tar-
tışılmıştı. Bu engellerden bir bölümünü gidermenin yolu, söz konusu ör-
güt içinde, bilgi toplayıp iletmekle görevli özel bilgi toplama birimleri 
kurmaktır. Örneğin, bir toplumsal yardım örgütündeki sayımlama bölü-
mü, bütün kurumda, ortak tanımlamalar, yazanak vermede kullanılabile-
cek ortak birimler ortaya koyarak bildirişme için ortak bir dil geliştirir. 

İç bilgi toplama birimlerinin ikinci bir görevi, üst yöneticilere dene-
tim için gerekli olan bilgileri toplamaktır. Yöneticilerin, astlarının süre 
ayırıp kendilerine gerekli bilgileri iletmemeleri, birtakım bilgileri üstle-
rinden gizlemek istemeleri ya da başka nedenlerle bildirişmeyi aksatma-
ları dolayısıyla, kimi olup bitenler üzerinde yeterince bilgi edinemedikle-
rini görmüştük. Çoğu durumlarda, denetim görevlerinde uzmanlaşan özek-
sel birimler, denetim için gereksinme duydukları bilgileri toplama görevi-
ni de kendi üzerlerine alacaklardır. Özeksel saymanlık birimi, bir yandan 
bir denetim birimi, bir yandan da saymanlığa ilişkin konularda bir bilgi 
toplama birimidir. Özeksel görevliler birimi de, bir denetim birimi olma-
sının yanı sıra, aylıklar, işe gelmeme, işten ayrılmalar gibi konularda da 
bilgi toplayan bir birimdir. 

Bir ölçüde ilginç bir gerçek de, generk örgütündeki dış bilgi toplama 
birimlerinden birçoğunun, biİgi toplama görevlerini denetim görevlerinin 
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bir sonucu olarak yerine getirmekte olduklarıdır. Bir örgütün tecim ku-
rumlarıyla ilgili vergi yasalarını uygulayabilmesi için, ilgili kişilerle kü-
melerden bilgi alma yetkisiyle donatılması gerekir; bu yoldan toplanan 
bilgilerden —örneğin Gelir Vergisi Örgütü'nce toplanan gelir sayımlama-
larından— da yönetsel amaçlarla daha geniş ölçüde yararlanılabilir. 

SONUÇ 

Bu bölümde bildirişme sürecini kolaylaştırarak örgüt içinde ulaşılan 
vargıların gerekli bilgilere dayanmasını sağlamak amacıyla kullanılan bi-
çimsel düzenlerden bir bölümünü inceledik. Biçimsel örgüt tasarı, hangi 
bildirişme gereksinmesini karşılamak için hangi yolların kullanılacağını 
belirtebilir. Önerilerin vargıya dönüştürülüp ilgililere bildirilmesinden ön-
ce gözden geçirilmesi ya da vargıların sonradan denetlenmesini sağlamak 
amacıyla biçimsel yöntemler konabilir. Özel birimlere, gerek örgüt dışın-
dan, gerek içinden bilgi toplayıp bu bilgileri ilgililere iletmek görevi ve-
rilebilir. 

Bugün bildirişme konusu üzerinde özellikle toplumbilimcilerle tin'bi-
limciler birçok araştırmalar yapmaktadır. Daha şimdiden, toplantı yönte-
minin iç işleyişi, bildirişmeyi kolaylaştıran ya da köstekleyen etmenler 
üzerinde elde pek çok bilgi vardır. Başka bir yönde, örnekleme yöntem-
lerinden denetim amacıyla yararlanma konusunda umut verici deneyler 
yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bildirişme alanında önemli gelişmeler 
bekleyebiliriz. 

Daha önceki Bölümlerde —başta Dördüncü Bölüm olmak üzere— ör-
gütlerin yapısındaki başlıca öğeleri toplumsal kümeleri, işbölümünü, yet-
ke ilişkileri ile bildirişme düzenini— gözden geçirdik. Şimdi bu öğeleri 
bir araya getirerek bunların büyük, karmaşık örgütleri anlamamıza nasıl 
yardım ettiklerini göreceğiz. 
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12. 
Bölüm 

BÜYÜK ÇAPTA ÖRGÜTLER: 
ÖZEKSELLEŞME EĞİLİMİ 

Bundan önceki bölümlerde, bir örgütün, vargılar oluşturan, örgütün 
amacıyla şu ya da bu biçimde ilgili işler yapan bireylerden oluştuğunu 
gördük. Uygun vargı öncüllerini örgüt üyelerine uygun sürelerde ilet-
menin sürekli bir sorun olduğunu da görmüştük. Söz konusu vargı öncül-
lerinin çeşitli yollardan sağlanmasına çalışılır. Sıradüzensel yetke, örgüte 
üye olarak, yetişmiş ya da örgüt amaçlarına uygun vargılar alma eğilimin-
deki kimselerin seçimi, şimdiki örgüt üyelerinin örgüt amaçlarını gerçek-
leştirmesi en çok olasılı vargı öncülleri konusunda eğitilmesi, üyeler ara-
sında —bildirişme çizgi ya da yöntemlerini de içine almak üzere— çalış-
ma ilişkilerinin önceden belirlenmesi, vargıların en iyi biçimde alınabil-
mesi için gerekli uzmanlık bilgisi ile danışmanın sağlanması, toplumsal iliş-
kiler düzeninde değişiklikler yapılması gibi daha ince, daha az bilinçli ola-
rak tasarlanmış başka yöntemler bu konuda en yaygın olarak kullanılan 
yöntemler arasındadır. 

Bundan önceki bölümlerin tümünde örgüt içindeki bir tek etmen ya 
da öğe üzerinde daha çok durmamıza karşılık, bu bölümle bunu izleyen 
iki bölümde bütün bu öğeler bir araya geldiğinde ortaya çıkacak görünü-
mü, bir başka deyişle karmaşık örgütler içindeki kişi davranışlarını açık-
lamaya çalışacağız. Kuşkusuz bu davranışlar sözcüklerle eksiksiz olarak 
açıklanamazlar; "bütün"ü görebilmek ya da duyabilmek için böyle bir 
çevrede bir süre yaşamak gerekir. Bununla birlikte, karmaşık örgütlerdeki 
en genel davranış biçimlerinin sözcüklerle de olsa anlatılması, böyle bir 
örgütün üyesi olacak kimselerin işini kolaylaştırır, göreve girişten sonraki 
öğrenme sürecini hızlandırır. 

KARMA VARGILAR OLARAK ÖRGÜT VARGILARI 

Uzmanlaşmanın nedenleri daha önce açıklanmıştı. Birçok kimseler or-
tak bir amacı gerçekleştirmek üzere çalıştıklarında, ayrı ayrı işler yap-
maları gerekir, genellikle de belirli bir işte uzmanlık kazanırlar. Dolayı-
sıyla, bütün örgütler, ne denli yalınç olurlarsa olsunlar, bütünün bir bö-
lümünü yapan, ancak bütünden sorumlu olmayan uzmanlardan oluşur-
lar. Örgütsel vargıların çoğu, bir tek kişiye bağlanması olanağı bulunma-
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yan küme vargıları ya da karma vargılardır. Beş ya da altı kişilik çok kü-
çük bir örgütte bile, çoğu vargılar, kendi uzmanlık bilgisiyle, becerisiyle 
katkıda bulunan birçok üyenin ortak çabalarını gerektirir. 

Uzmanların Etkisi 

Büyük örgütlerde, oluşturulacak vargılara belirli bir bilgi alanında 
öncüller sağlayan uzmanlaşmış kümeler vardır. Geçimsel çözümleme bi-
rimleri, sayımlama birimleri, tüze birimleri, kamusal ilişkiler birimleri, 
taşra ilişkileri birimleri, yöntem birimleri, görevliler birimleri, taslak çiz-
me birimleri, bağlantı birimleri, sağlık işleri birimleri, ayrıca daha pek 
çok sayıda başka birimler bu arada sayılabilir. Geçimsel çözümleme bi-
rimi örgüt vargılarının geçimsel yönden amaca uygun olmalarını sağla-
maya çalışır; tüze birimi tüzel bakımdan sağlamlıklarını güvence altına 
almaya çalışır; görevliler biriminin amacı söz konusu vargıların onanmış 
görevli yönetimi ölçünlerine aykırı düşmemesini sağlamaktır. Bu birim-
ler tek başlarına vargı oluşturmazlar. Vargılar, çeşitli birimlerden gelen, 
birçok uzmanlık alanlarıyla ilgili öncüllerin ya da görüşlerin karışımıdır. 

Çoğu kez örgüt amaçlarının niteliği, hangi uzmanlık alanlarına ilişkin 
vargı öncüllerine gerek duyulacağını belirler. Örneğin, Tarım Bakanlığın-
da tarım yöntemleri, bitki ya da yılkı sayrılıkları ile tarımsal pazarlama 
konularında uzmanlık bilgisine gereksinme duyulacaktır. Dolayısıyla bu 
bakanlıkta —başka birçok birimler yanında— bir Yılkı İşleyim Kolu, bir 
Bitki İşleyim Kolu, bir Böcekbilim - Bitki Sıkıyalıtım Kolu, bir de Üre-
tim - Pazarlama Örgütü vardır. Yine, ABG Erke Kurulu'nda erke uygu-
layımbilimi ile bildirmelikler bilgisine, tüze konusunda da uzmanlık bil-
gisine gereksinme duyulacaktır. Dolayısıyla bu Kurul'a bağlı bir Erke, 
bir Saymanlık, Akçal İşler, Bildirmelikler Kolu, bir de Tüze İşleri Kolu'-
nun bulunmasını doğal karşılamak gerekir. 

Yukarıda anılanların çoğunu da içine alan kimi uzmanlık alanları ge-
nel bilgi alanının geleneksel bölümleridir; genellikle de tartışmasız ona-
nırlar. Örgütler içindeki öbür uzmanlık alanları genellikle onanmış bilgi 
dalları olma niteliğini o ölçüde taşımazlar. Yönetsel becerilerle ilgili uz-
manlık alanlarının çoğu, örneğin, görevli yönetimi, geçinge denetimi, say-
manlık, satmalma, kamusal ilişkiler, sorut denetimi, yöntem denetimi, ya-
sama örgeniyle ilişkiler, bağlantı, bilgi belgeleri denetimi ile benzerleri 
gibi alanlar bu ikinci kümeye girer. Bilimsel, güvenilir sayılmayan uz-
manlık alanlarıyla öyle sayılanlar arasındaki ayrım, kuşkusuz bir ölçü 
ayrımıdır; kuşkusuz yeni birtakım bilgi alanları giderek kendilerini ona-
tabilirler. Bu bölümün daha sonraki kesimlerinde göreceğimiz gibi, bu 
ayrım örgütler içindeki kümelerarası ilişkilerin anlaşılması bakımından 
önemlidir. 

Örgüt Birimleri Arasındaki Dayanışma 

Örgüt içindeki vargılar karma nitelikte olduğuna göre, bütün birim-
ler (birim başkanlarına bağlı en küçük görevli kümeleri) başka birtakım 
birimlere bağlıdır; bağımsız tek bir birim bile yoktur. Yönetim konusun-
daki birçok yazılarda, görevli birimleri, satmalma birimleri gibi belirli 
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bir örgüt birimi türleri "yardımcı" (auxiliary) birimler sayılarak "eylem-
ci" (line) birimler adı verilen öbür birimlerden ayırt edilirler. Bir başka 
deyişle, görevliler, satmalma gibi konularla uğraşan birimlerin öbür ör-
güt birimlerinin "işi yapmalarına" yardımcı oldukları öne sürülür. 

Biz burada, bütün örgüt birimlerinin, örgüt içinde vargıların oluştu-
rulmasında başka birimlere yardımda bulunmaları dolayısıyla, "yardımcı" 
birimler sayılabileceği görüşünü savunacağız. Bir geçimbilim birimi tüze 
işleri birimine örgüt vargılarında geçimsel yanılgıya düşülmesini önleyici 
bir yardım yapar; tüze işleri birimi ise geçimbilim biriminin tüzel yanıl-
gılara düşmemesine yardım eder. Bir tanıtma birimi ikisinin de kamusal 
ilişkiler bakımından yanılgıya düşmemelerine yardımcı olur. 

Üstelik bu birimler, öbür birimlerce onanacağı varsayılan birtakım 
ölçünler koyarlar. Bir uzmanlık biriminin, örgüt içindeki vargıları yalnız 
bir kez ya da gelişigüzel değil, uzmanlık konusunu ilgilendiren tüm du-
rumlarda etkilemesi beklenir. Söz konusu birimlerin varlık nedeni budur. 
Bir sağlık işleri birimi, örgütsel vargıların gerektirdiği sağlam sağlıkbilim-
sel vargı öncülleri sağlar; bir sayımlama birimi ile bir görevliler birimi 
de bunun gibi vargıyı etkileyecek sağlam öncüllerle katkıda bulunur. Tüm 
birimler, yönetimle ilgili tüm vargılarda kendi alanlarındaki yerleşip be-
nimsenmiş vargı öncüllerine uyulmasını sağlamak isterler. Dolayısıyla bu 
birimler, ister geçingeyle, ister kimyayla ilgili olsunlar, kendi uzmanlık 
alanlarındaki ölçünleri ya da onanabilir vargı öncüllerini sağlayıp uygu-
lamaya çalışırlar. 

"Yardımcı" deyimi günlük anlamında kullanılıyorsa, bundan yöne-
timdeki bir birimin başkalarından daha çok "yardımcı" olmadığı sonu-
cunu çıkarmak durumundayız. "Yardımcı" sözü ya büsbütün kullanılma-
malı, ya da daha dar bir anlamda kullanılmalıdır. Bu bölümün daha son-
raki bir kesiminde yardımcı birim adı verilen birimlerin ayırıcı özellik-
lerini ortaya koyacak, bu özelliklerin örgütler içindeki kümelerarası iliş-
kileri nasıl etkilediklerini göreceğiz. 

Karmaşık Örgütlerde İşbölümü 

Altıncı Bölüm'de gördüğümüz gibi, karmaşık bir örgüt içinde görev 
alan çeşitli uzmanları kümelendirmenin en iyi tek bir yolu yoktur. Kü-
melendirme yöntemleri birtakım üstünlükler taşıyacak, buna karşılık sa-
kıncaları da olacaktır. Savaş sırasında bağlaşıklarımızla yansız ülkelere 
kıt özdekler satışını denetleyen Özel Dışsatım Denetleme Bölümü örne-
ğiyle bunu daha önce açıklamış bulunuyoruz. Bu bölüm Dış Geçimsel İliş-
kiler Örgütü (FEA) adıyla bilinen savaş dönemi kuruluşunun içinde yer 
alıyordu. Biz burada bu kuruluşun sorunlarını, işbölümünün büyük kuru-
luşlardaki örgütsel sonuçlarından bir bölümünü ortaya koymak üzere ele 
alacağız. 

Okuyucunun da anımsayacağı gibi, bu örgütte iki türlü uzmanlık bil-
gisine, (1) bölgelerin gereksinmeleri üzerinde bilgiye, (2) mallardan elde 
ne ölçüde bulunduğu konusunda bilgiye gereksinme duyuluyordu. FEA 
gibi büyük bir kuruluşta iş oylumu, görevlilerin va da küçük görevliler 
kümelerinin bölgelere göre de, ilgili özdeklere göre de uzmanlaşmasını ola-
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nakli kılacak ölçüde genişti. Bir başka deyişle FEA, belirli bir ülkeye (ya 
da küçük bir ülkeler kümesine) gönderilmesi gereken bir özdeğin (ya da 
özdeklerin) niceliğini saptayacak birçok görevli kümelerinden oluşabilir-
di. Böyle bir düzen, görevlilerde ya da küçük örgüt birimlerinde bulun-
ması gereken becerilerin sayısını azaltma sorununu doyurucu bir biçimde 
çözebilirdi. Ancak bu kez de söz konusu birimlerin, kesimler, altbölümler, 
kollar oluşturacak biçimde nasıl kümelendirilecekler! sorunu ortaya çık-
mış olurdu. 

FEA'nın yapısından doğan yönetsel sorunları (benzer yapıdaki örgüt-
lerde benzer sorunlarla karşılaşılır) anlayabilmek için, bu kuruluştaki var-
gı oluşturma sürecinin son ürününü açıkça bilmek gerekir. Yalnız belir-
lenen dışsatım payları ele alınırsa, sonuç, belirli bir dönemde bir ülkeye 
satılması onaylanan malın niceliğini gösteren sayıların oluşturduğu bir çi-
zelge olarak düşünülebilir. Bu çizelgenin dikeçleri belirli bir ülkeyle, sı-
raları belirli bir mal çeşidiyle ilgilidir. 

Önce, bu kuruluşla ilgili olarak düşünülebilecek iki örgüt tasarını in-
celeyeceğiz. Bunlardan biri daha çok bölgesel vargılar, öbürü ise daha 
çok mallarla ilgili vargılar arasında uyum sağlamak, bütünlük sağlamak 
amacını gütmektedir. 

Tasar I — Bu tasara göre, ana çalışma birimlerinin başlıca bölgesel 
kollar içinde kümelendirilmesi söz konusudur. Kollar, kendilerine ayrılan 
bölgeyle ilgili başlıca mallarla uğraşan bölümlerden oluşacaktır. Örneğin, 
Latin Amerika kolunda, başka bölümler arasında, bir ekmeklik tahıl bö-
lümü ile bir demir-çelik bölümü bulunacaktır. Uzak Doğu Kolu'nun da, 
bunun gibi, bir ekmeklik tahıl bölümüyle bir demir-çelik bölümü buluna-
caktır. Latin Amerika Kolu bu bölgeye ayrılan payların belirlenmesinden, 
Uzak Doğu Kolu ise o bölgenin paylarından sorumlu olacaktır. Bu tasarın 
apaçık olan güçlüğü, bütün bölgelere ilişkin toplam payların elde bulu-
nan malların niçeliğiyle ancak kurum düzeyinde ya da belirli mal küme-
leriyle uğraşan uzmanlar arasında "yatay" bir işbirliği kurularak karşı-
laştırılabilmesindedir. 

Tasar II — Bu tasara göre ana çalışma birimleri, başlıca mal küme-
lerini karşılayacak kolları oluşturacak biçimde kümelendirilirler. Kollar 
başlıca bölgelerle görevli bölümlerden oluşur. Örneğin, ekmeklik tahıl ko-
lunda bir Latin Amerika, bir de Uzak Doğu bölümü bulunur. Ekmeklik 
Tahıl Kolu çeşitli bölgelere tahıl dağıtılmasından sorumlu olur; öbür mal-
larla uğraşanlar da o konuda benzer sorumluluklar taşırlar. Bu tasarın 
güçlüğü ise, belirli bir bölgenin toplam gereksinmelerinin öbür bölgelerin 
toplam gereksinmeleriyle ancak kurumun üst düzeyinde, ya da belirli böl-
gelerle uğraşan uzmanlar arasında "yatay" bir işbirliği kurularak karşı-
laştırılabilmesindedir. 

Bu iki tasarın sakıncalarını göz önünde bulunduran örgüt, iki tasarın 
da üstünlüklerini bir arada sağlayacak üçüncü bir tasar ortaya koymaya 
çalıştı. Bu tasar, oldukça yalınçlaştırılmış olarak aşağıda açıklanmıştır. 

Tasar III — İki ana örgüt birimi kuruldu: Bölgeler Kolu ile Sağlama 
Kolu. Bölgeler Kolu, mal gönderilecek belirli bir ülkeyle ya da ülkeler 
kümesiyle ilgilenen birtakım bölümlerden oluşuyordu. Sağlama Kolu'nda 
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ise dışsatım denetimine bağlı bir mal ya da mallar kümesiyle görevli çe-
şitli bölümler bulunuyordu. 

Dışsatım paylarıyla ilgili varsayımsal çizelgemizde, Bölgeler Kolu'nun 
İspanya Bölümü, "İspanya" başlığım taşıyan dikeçteki bütün özdeklerin 
paylarından, buna karşılık Sağlama Kolu'ndaki Ekmeklik Tahıl Bölümü 
"Ekmeklik Tahıl" başlıklı sırada yer alan bütün bölgelerle ilgili paylar-
dan sorumluydu. Burada ikili bir sorumluluk söz konusuydu. Belirli bir 
ülkeyle ilgili mal payı, ilgili bölge bölümünde o ülkeyle ilgili dikeç yu-
karıdan aşağıya doğru gözden geçirilerek, ilgili mallar bölümünde de bu 
özdeğe ilişkin sıra yatay olarak incelenerek görülebilmekteydi. Deyim uy-
gunsa, Bölgeler Kolu dikey, Sağlama Kolu ise yatay olarak göz gezdirme-
de uzmanlaşmıştı. 

Böyle bir düzende kümelerarası anlaşmazlık tohumlarını görmek ko-
laydır. Gerçekten, pay ayırma vargılarıyla ilgili iki Kol arasında birçok 
durumlarda görüş ayrılıkları doğduğu görülmüştür. Bu örgütte bölge bö-
lümlerinin belirli ülkeleri benimseme, dolayısıyla onlardan yana istekler-
de bulunma eğilimi gösterdikleri, bu ülkeler için daha geniş paylar sağ-
lamaya çalıştıkları görüldü; buna karşılık mal bölümleri daha çok eldeki 
malın niceliğiyle ilgilenmekte, payların daraltılmasını savunmaktaydı. So-
nuç olarak da, iki Kol arasında, vargı oluşturulurken yukarıdaki düşün-
celerden hangisine daha çok önem verilmesi gerektiği konusunda yeğin 
bir çekişme ortaya çıktı. Sağlama Kolu, buradaki tartışma konusuyla il-
gisi olmayan nedenlerle, bütün durumlarda olmasa bile genellikle savaş-
tan üstün çıkmıştır. 

Tasar I ile Tasar II'nin üçüncüden daha iyi sonuç verebileceğini öne 
sürmek istemiyoruz. Ortaya çıkan güçlükler, belirli bir kuruluş yapısın-
dan çok örgüt çalışmalarının niteliğinden ileri gelen güçlüklerdi. Gerçek-
ten payların bir yandan bölgelerin gereksinmeleri, bir yandan da elde bu-
lunan malların niceliği açısından incelenmesi gerekiyor, karışıklığın kö-
keninde bu ikili inceleme gereksinmesi yatıyordu. Tasar I mallarla ilgili 
incelemeyi, Tasar II bölgelerle ilgili incelemeyi güçleştirecek nitelikteydi. 
Tasar III iki incelemeyi de kolaylaştırmış, buna karşılık örgütün en üst 
düzeyinde çözülmesi gereken kollararası anlaşmazlıklara yol açmıştır. Söz 
konusu kuruluşun giderek Tasar II'ye yönelmiş olması, belki de o günün 
koşulları içinde kıtlığı çekilen mallarda sıkı paylar uygulamanın ayrılan 
paylarla bölge gereksinmeleri arasında eksiksiz bir uyum kurmaktan çok 
daha önemli sayıldığını gösterir. 

Bir örgüt içinde, değişik birimlerde bulunan uzmanlık kümelerinin 
belirli bir vargının oluşturulmasını etkilemek durumunda bulundukları 
yerler, kümelerarası ilişkilerin en sık olduğu, önemli kümelerarası iliş-
kiler sorunlarının ortaya çıktığı yerlerdir. FEA'daki Bölgeler Koluyla Sağ-
lama Kolu gibi, değişik uzmanlıklara dayanan koşut örgüt birimlerinin 
kurulduğu durumlarla büyük örgütlerde sık sık karşılaşılır. Bu durum, 
genellikle birbirinden ayrı sorunlar olarak ele alman en az iki örgüt so-
rununun ortak nedenidir. Bundan sonraki iki bölümde ayrıntılı olarak 
ele alınacak olan bu sorunlar, "eylemci" - "kurmay" görevler (bir başka 
deyişle "komuta"- "kurmay") ile "özek" - "taşra" arasındaki küme ilişki-
leridir. Bu sorunların niteliğini daha iyi anlayabilmek için, önce Yedinci 
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Bölüm'de değinilen kendi kendine yeter örgüt kavramını kısaca inceleme-
miz gerekir. 

Kendi Kendine Yeter Örgütler 

Kendi kendine yeten bir örgütü, başka bir örgütün yardımına gerek-
sinme duymayan, elinde işini yapabilmesi için gerekli tüm kaynaklar bu-
lunan bir örgüt olarak düşünebiliriz. Gerçekte bu ölçüde kendi kendine 
yeten bir örgüt yoktur. Kamu kuruluşları en azından ödenek bakımından 
öbür kuruluşlara bağımlı, görevliler, geçinge, saymanlık, çoğu kez de sa-
tmalma gibi alanlarda kendi dışlarında belirlenen ölçünlere uymakla yü-
kümlüdürler. 

Tümüyle kendi kendine yeten bir örgüt bulunmamakla birlikte, bir 
ölçüde öyle olan örgütler vardır. Bu örgütler, yukarıda anılan alanlarda 
başka örgütlerce saptanan ölçülere uymaları gerekmekle birlikte, oluştur-
maları gereken vargılar için gerekli olan uğraşsal uzmanların çoğunu iç-
lerinde bulundururlar. Örneğin, Tarım Bakanlığındaki Orman Örgütü'nün 
kimi durumlarda bakanlığın görevliler birimiyle geçinge birimine başvur-
ması gerekmekteyse de, bu durumla başka birkaç durum dışında Birleşik 
Amerika ormanlarını yönetip korumak için gerekli tüm bilgilerle beceri-
ler kendi yapısı içinde vardır. Dolayısıyla, Orman Örgütü bir ölçüde kendi 
kendine yeten bir örgüttür. 

Göreli bir kendi kendine yeterliğin kazanıldığı düzey bakanlık düzeyi, 
kol düzeyi, bölüm düzeyi, belki daha da aşağısıdır.* Kentlerin yangın sön-
dürme örgütleriyle kolluk örgütleri görece kendi kendine yeter sayılabilir. 
Bu örgütler öbür örgütlerle birimlerden görece bağımsızdırlar. Buna kar-
şılık kendi birimleri böyle bir bağımsızlıktan yoksundur. ABG İçişleri Ba-
kanlığının ana birimlerinden birçoğu —örneğin, Kızılderililer Kolu ile Su 
İşleri Kolu— az çok kendi kendine yeten kuruluşlardır. Bu Kolların Ba-
kanlık'taki öbür kuruluşlarla tüze, kamusal ilişkiler, geçinge, yönetim iş-
leri, görevliler konularında birçok ilişkileri olmakla birlikte, yine de gö-
revlerini yerine getirebilmek için gereksindikleri öbür araçların çoğu ken-
di yapıları içinde vardır. 

İçişleri Bakanlığı'nda örgütün daha aşağıdaki düzeylerinde de kendi 
kendine yeten birimlerle karşılaşılır. Örneğin Yerbilimsel Araştırma Ko-
lu'nun çalışmaları şu dört altbölümde yürütülür: Yerbilim Altbölümü (ma-
den araştırmaları); Yerbetim Altbölümü (ABG ile ona bağlı toprakların 
yerbetimsel yerçizimlerini düzenleme); Su İşleri Altbölümü (eldeki su 
kaynaklarının incelenmesi, değerlendirilmesi); Koruma Altbölümü (doğal 
kaynakların korunmasına ilişkin birleşik generk yasalarının kamu top-
rakları üzerindeki sular ya da madenler kgnusunda uygulanması). Bu alt-
bölümler, amacı gerçekleştirebilmek için gerekli uygulayımsal becerilerin 
çoğunu bir araya getirirler, ancak yine de büsbütün kendi kendine yeter 
değildirler. Tümü, yazanakların yazılması, çizimlendirilmesi, çoğaltılması, 
dağıtımı; görevli işleri; geçinge; tüze işleri; özeksel dizeçleme; saymanlık 

* Bölüm düzeyi ile daha aşağı düzeylerin kendi kendine yeter nitelik taşıması, 
daha çok bu gibi birimlerin büyük oylumlu oldukları yerlerde söz konusu ola-
bilir. (Çeviren) 
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işleri; betiklik gibi konularda öbür birimlerin görüşleriyle yönergelerine 
geniş ölçüde bağlıdırlar. Görülüyor ki altbölümlerin kendi kendine yeter-
liği Kol'a oranla çok daha azdır. Bir başka deyişle, kendi kendine yeterlik 
hep bir ölçü sorunudur. 

Belirgin Amaçlı Örgütler: Bütünleşme Düzeyi 

Nesnel bir durum olan bir örgüt biriminin kendi kendine yeterliği, 
vargıların ne ölçüde öbür birimlerle ilişki kurulmadan oluşturulabilip uy-
gulanabildiğine bakılarak anlaşılabilir. Çoğu kez kendi kendine yeterliği 
yüksek olan birimlerin başka bir özelliği daha vardır: Bu birimlerin daha 
genel bir amacın gerçekleştirilmesinde bir araç olmaktan çok, birçok kim-
selere göre kendi başına ayrı değer taşıyan bir amaçları vardır. Böyle top-
lumsal bakımdan anlamlı bir amacı bulunan örgütlere belirgin amaçlı ör-
gütler (unitary organizations)1 adını vereceğiz. 

Bir örgüt yapısı içinde belirgin amaçlı birimlerle, daha çok, uzman-
laşmış kişilerin ya da kümelerin çabalarının toplumsal yönden anlamlı, 
ortak bir amaca yönelecek biçimde birleştirilebildiği en alt düzeylerde 
karşılaşılır. Örneğin, bir kentin yangın söndürme örgütündeki tüm uzman-
ların çalışmaları genellikle kendi başına istenir bir toplumsal amaç sayı-
lan yangın dokuncalarını enaza indirme amacını gerçekleştirecek biçimde 
birbiriyle kaynaştırılabilir. Buna karşılık yangın söndürme örgütündeki 
eğitim bölümü ya da dördüncü kol, kaynaşma düzeyinin altındadırlar; ça-
lışmaları örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktan ileri 
geçmediği için de belirgin amaçİı örgütler sayılamazlar. Bununla birlikte, 
ilerde göreceğimiz gibi, belirgin amaçlı örgütler kendi kendine yeter ol-
madıklarında. kaynaşmanın eylemli olarak kendisini gösterdiği düzey, be-
lirgin amaçlı örgütlerin bulunduğu düzeyden genellikle daha yüksek ola-
caktır. 

Yerbilimsel Araştırma Kolu örneğinde, yüksek bir soyutlama yetene-
ği bulunan birtakım kimseler bu Kol çalışmalarının tek, anlamlı bir top-
lumsal amaca, ülkedeki su varlığı ile maden kaynaklarının bulunması, de-
ğerlendirilip geliştirilmesi amacına yönelmiş bulunduğunu düşünebilirler. 
Bu kimseler için söz konusu Kol belirgin amaçlı bir örgüttür; bütünleş-
me düzeyi ise Kol düzeyi olabilir. Bununla birlikte, birçok kimseler için 
çeşitli bölgelerdeki yeryağı yataklarını ortaya koymak amacını güden araş-
tırmalar başlı başına bir anlam taşırlar. 

Bu kimseler, Yerbilimsel Araştırma Kolu'nun bütün öbür çalışmaları 
durdurulsa bile bu gibi araştırmaların sürdürülmesini isterler. Önlara gö-
re bu araştırmalar yalnız başka birtakım kamu görevleri bakımından an-
lam taşıyan bir çalışma değil, tek başına toplumsal değeri olan bir amaç-
tır; dolayısıyla Kol'un öbür çalışmaları ne olursa olsun bu araştırmaların 

1 Belirgin amaçlı bir örgütün taşıdığı özelliklerin kendi kendine yeten bir ör-
gütün özelliklerinden çok ayrı olduğunu belirtmek gerekir. Belirgin amaçlı bir 
örgütün kendi kendine yeter olması gerekmeyeceği gibi, kendi kendine yeten bir 
örgütün de hep belirgin amaçlı olması gerekmez. Bununla birlikte, amacı çok be-
lirgin olan örgütlerle bağımsız örgütlerin çoğu kez kendi kendine yetme niteliği 
bakımından da ileri bir düzeyde bulundukları görülmektedir. 
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sonuçları yayımlanmalıdır. Yeryağı araştırmaları konusunda böyle düşü-
nen kimseler için Yerbilimsel Araştırma Kolu'nun Yerbilim Altbölümü, 
anlamlı bir generk eylemi düzeyidir. Sayılan öbür altbölümler de buna 
benzediğine göre, en azından birçok kimseler için, bu Kollarda göreli bir 
bütünleşme altbölüm düzeyinde gerçekleşebilir. 

İlgileri daha geniş, soyutlama gücü daha yüksek birtakım kimseler 
için Yerbilimsel Araştırma Kolu'nun kendisi çok daha geniş kapsamlı bir 
kamusal eylem alanının —doğal kaynakları geliştirme, koruma çalışmala-
rının— bir bölümüdür. Bugün bu çalışmalar, başka birçok bakanlıklarla 
da ilgili olması dolayısıyla Başkanlık (bir de Kurultay) düzeyinde bütün-
lük kazanır. Bu daha geniş, daha kapsayıcı amaca karşı gösterilen ilgi, söz 
konusu bütünleşmenin bakanlık düzeyinde gerçekleştirilmesini sağlamak 
üzere bir Doğal Kaynaklar Bakanlığı kurulması yolunda önerilere yol aç-
maktadır. Hoover Kurulu'nun yazanağına karşı çıkan üç üyenin aykırı 
görüşleri buna örnek olarak gösterilebilir: 

Görüşümüz odur ki, kamusal kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, kul-
lanılması, tek, bölünmez bir sorundur. Bu sorunun bilgece çözülmesi, ancak ko-
nunun çeşitli yönleri —ormanlar, su, kamu toprakları, madenler, av yılkıları, ba-
lıkçılık, eğlence ile balkı gücü— arasında bağlantı kuracak bir kamu kuruluşunun 
önderliği altında sağlanabilir. 

I 
Bundan dolayı bir Doğal Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını öneriyoruz.2 

Birleşik Örgütler, Belirgin Amaçlı Örgütler 

Görülüyor ki bir örgütün belirgin amaçlı sayılıp sayılmaması örgüt 
amacının nasıl tanımlandığına bağlıdır. "Doğal kaynakların korunması"" 
gibi geniş toplumsal amaçlara somut, elle tutulur bir anlam verebildiği-
miz ölçüde Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nı belirgin amaçlı bir örgüt saya-
biliriz. Bununla birlikte, böyle bir amacı gereğinden çok soyut bulabilir, 
bir başka deyişle bu amacın bize maden gereksinmelerini ormanların ko-
runmasıyla karşılaştırıp tartmamızı sağlayacak ortak bir ölçüt veremedi-
ğini düşünebiliriz. Bu durumda ayrı bir bakanlık kurulması yolundaki 
öneriye dayanak olan, geniş, soyut amaç, öğeleri anlamlı bir biçimde bir-
leştiremez; bu öğeler toplumsal bakımdan anlamlı birer belirgin amaçlı ey-
leme dönüşür. 

Birleşik Örgütün Tanımlanması. ABG Güvenlik Örgütü (FSA) bu t ü r 
örgütlerin güzel bir örneğidir. FSA, 1939 yılında birleşik generkin toplum-
sal esenlikle ilgili çalışmalarını bir tek bakanlıkta toplamak amacıyla ku-
rulmuştur. Ara ara başka birtakım görevler öbür bakanlıklardan bu ku-
ruluşa alındı. 1948'de bu kuruluş şu birimlerden oluşmaktaydı. Uğrantı 
Koruncu Kolu, Üğrantı Koruncu Başvurma Kurulu, Besin - Em İşleri Ör-
gütü, Eğitim Kolu, Uğraşsal Esenleştirme Kolu, Kamu Sağlığı Örgütü, 
Saint Elizabeth Sayrılarevi, Toplumsal Güvenlik Örgütü (eski Çalışma 
Bakanlığı Çocuklar Kolu'nu da içine almak üzere), Amerikan Körler Ba-
sımevi, Columbia Sağırlar Kurumu, Howard Bilimyurdu. 

2 Hoover Commission Report on The Department of  Interior, y. 54. Azınlık gö-
rüşü Başkan Yardımcısı Acheson, üye Pollock ile Rowe'undur. 
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FSA örneğinde, genel "esenlik" amacının, yukarıda sayılan çeşitli ör-
güt bileşenlerinin anlamlı bir bütünlüğe kavuşturulmasını sağlayamaya-
cak ölçüde belirsiz olduğu açıktır. Ana birimlerin öbürlerinden bağımsız, 
kendine özgü, toplumsal bakımdan anlamlı bir amacı vardır. Örneğin, 
Besin-Em İşleri Örgütü görevlilerinin Toplumsal Güvenlik Örgütü'nün 
oluşturacağı vargılarla ilgilenmeleri için bir neden yoktur. Çünkü bu ör-
gütler toplumsal esenlikle ilgili olarak bakanlık ya da kurum düzeyinde 
ulaşılacak ortak vargılara dayanak olacak uzmanlık katkısında bulunmaz-
lar. FSA'yı oluşturan örgütlerin çalışmaları, ortak bir amada yönelmiş bi-
rer araç niteliğinde değildir. Tüm generk eylemlerinin toplumun esenliği 
ile iyi bir yaşam sağlama amacına yönelmiş bulunduğu ileri sürülebilirse 
de, belirsiz bir nitelik taşıyan bu amaç ortaklığını bir yana bırakabiliriz. 
FSA görevleri, bir araç değil, ayrı birer amaçtır. FSA'da göreli bir bütün-
leşme, bakanlık düzeyinin, birçok durumlarda belki de kol düzeyinin al-
tında gerçekleştirilebilir. 

Tek bir somut, genel amacı olmayıp belirgin amaçlı örgütlerden olu-
şan —bakanlıklar, kimi kez kollar, belki de altbölümler gibi— daha geniş 
çaplı kamu örgütlerine birleşik ya da ana ortaklık türünden örgütler adını 
vereceğiz. FSA'nm, Uğrantı Koruncu Kolu ile Kamu Sağlığı Örgütü gibi 
belirgin amaçlı örgütlerden oluşan birleşik bir örgüt olduğu açıktır. 

Birleşik Örgütler İçindeki Eşgüdüm. Belirgin amaçlı bir örgütü oluş-
turan birimler (örneğin Uğrantı Koruncu Kolu'nun bölümleri), bütün bi-
rimlerin çalışmaları daha geniş kapsamlı bir ortak amaca yönelmiş bu-
lunduğu için kendi kendine yeter nitelikte olamazlar. Belirgin amaçlı bir 
örgütün bütünü görece kendi kendine yeter olabilir, çünkü yönelmiş bu-
lunduğu toplumsal bakımdan anlamlı amacı gerçekleştirebilmek için ge-
rekli çalışmaların tümünü yapısı içinde toplayabilir. Bununla birlikte, 
uygulamada belirgin amaçlı bir örgüte, görevini yapabilmesi için gerekli 
araçlardan yalnız bir bölümü verilmiş de olabilir. Gerçekten, çok sayıda 
belirgin amaçlı örgütü daha büyük bir birleşik örgüt içinde bir araya ge-
tirmenin en yaygın sonucu belirgin amaçlı örgütlerin kendi kendine ye-
terliğinin azalmasıdır. Birleşik bir örgüt kurulduğunda, genellikle birçok 
görevler en üst düzeyde özekselleştirilir; dolayısıyla bu özekselleşen gö-
revlerle bütünü oluşturan birimlerin çalışmaları arasındaki bütünleşme-
nin en üst düzeyde sağlanması gerekir. Örneğin FSA, kendisini oluşturan 
belirgin amaçlı örgütlerle aşağıdaki çeşitli "Kollar"ın çalışmaları arasın-
daki bütünleşmeyi bir ölçüde de olsa en üst düzeyinde sağlamak duru-
mundadır: Yönetsel İşler, Genel Danışma, Araştırma, Yayınlar - Yazanak-
lar, Birleşik Generk - Üye Generk İlişkileri, Kurumlararası - Uluslararası 
İlişkiler Kolları. 

Belirgin amaçlı örgütlerle birleşik örgütler arasındaki ayrım bir ölçü 
ayrımı olmakla birlikte, bu iki tür örgütteki ana birimler arasında eşgü-
düm sağlama sorunu değişik bir nitelik taşıyacağı için söz konusu ayrım 
yine de önemlidir. Belirgin amaçlı örgütlerde, bileşenlerin çeşitli çalışma-
ları arasında örgütün amacı göz önünde bulundurularak uyum sağlana-
bilir. Bütün çalışmalar bu ortak amaç için bir araçtır; tek tek çalışmalar 
amaca katkıda bulunuyorsa bunların birbirleriyle açıkça çelişmeleri söz 
konusu olamaz. Geçinge ödenekleri saptanırken, belirgin amaçlı örgütün 
kısıtlı olan kaynakları, onu oluşturan birimler arasında ussal olarak bölüş-
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türülebilir. Amaca az katkıda bulunan bir çalışma için az, çok katkıda bu-
lunan için çok ödenek ayrılır. Kuşkusuz uygulamada bir çalışmanın ama-
cın gerçekleşmesine ne ölçüde katkıda bulunduğunu saptamak çoğu kez 
güçtür, ancak yine de belirgin amaçlı örgütteki birimlerin kendilerini ör-
güt amacına olan katkılarına dayanarak savunmaları gerekir. 

Birleşik ya da ana ortaklık türündeki bir örgütte en üst düzeyde bü-
tünleşme, amaç açısından öbür türde olduğu ölçüde usbilgisel bir gerek 
değildir, çünkü örgütü oluşturan birimler arasında ortak bir payda yok-
tur. Beşin - Em îşleri Örgütü ile Eğitim Kolu FSA geçingesinin bölüşülme-
sinde çatışma durumuna düştüklerinde, elde anlaşmazlığın ussal olarak 
çözümüne dayanak olabilecek ortak bir FSA amacı yoktur. Ortak amaca 
en çok katkıda bulunan çalışmanın en çok ödenek alması ilkesi burada 
uygulanamaz, çünkü FSA ana ortaklık türünde, birleşik bir örgüttür, do-
layısıyla ölçülebilir tek bir amacı yoktur. 

Besin - Em İşleri Örgütü ile Eğitim Kolu arasında var sayılan bu ça-
tışmanın yönetkil yoldan çözülmesi gerekeceği kesindir. Yasama örge-
ninde, ülkede en çok yönetkil yandaşlık gören birimin bu çatışmadan ka-
zançlı çıkması olasılığı büyüktür. Sonuç olarak, belirgin amaçlı bir örgüt-
teki birimler arasında eşgüdüm sağlamanın birleşik örgütlerdekiııe oran-
la çok daha ussal bir biçimde gerçekleştirilebileceğini ileri sürebiliriz. 

ÖZEKSELLEŞME EĞİLİMİ 

Bundan önceki kesimde örgütlerin —belirgin amaçlı örgütlerin bile— 
tümüyle kendi kendine yeter olmadıklarını belirtmiştik. Bu kesimde ise 
çağımızın en ayırtkan yönetsel eğilimlerinden birini, kendi kendine yeter-
liğin azalması olayını ele alacağız. Bu durum gittikçe artan özekselleşme-
nin bir sonucu olarak ortaya çıktığına göre, burada "özekselleşme" sözünü 
bu bölümde nasıl kullandığımızı açıklamak üzere biraz duraklamak yerin-
de olacaktır.3 

Özekselleşmenin Anlamı 

Geniş bir anlamda, belirli bir çalışma alanında uzmanlaşma bu çalış-
mada bir özekselleşme anlamı taşır. Bir örgütteki en küçük çalışma bi-
rimlerinin bile kendi görevli işlemlerini kendilerinin yürütmekte olduk-
larını düşünelim. Sonra da, şu ya da bu nedenle bu birimlerden görevlilere 
ilişkin tüm görevlerin alınıp kesimlerde yeni bir görevliler birimi kurul-
duğunu varsayalım. Birinci durumda görevliler konusundaki anlaşmazlık-
lar en küçük birimin başkanınca çözülür; birimdeki başka çeşit düşünce-
ler görevliler konusundaki düşüncelerle bu düzeyde bütünleştirilir. İkinci 
durumda (bir görevliler birimi kurulduktan sonra) görevlilerle ilgili konu-
lardaki anlaşmazlıklar kesim başkanınca çözülür; görevlilere ilişkin vargı 
öncüllerinin kesimle ilgili vargılarda etkili kılınmasını, buna gerek duyu-
lan durumlarda (örneğin, birim başkanı bir yükseltilme konusunda görev-

3 Özekselleşme akımına genel bir bakış ile konunun incelenmesi için bakınız: 
Waldo, The Administrative State, Bölüm 8. 
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liler birimi başkanıyla anlaşmazlığa düştüğünde) kesim başkanı sağlar. 
Bu durumda görevli işlerinin kesim düzeyinde özekselleşmiş olduğundan 
söz ederiz. 

Varsayılan örgütümüzün altbölümlerinde görevliler kesimleri kurul-
muş olsaydı, görevli işlemlerinin altbölüm düzeyinde özekselleştirilmiş ol-
duğunu söylerdik. Bunun gibi, bakanlıklarda birer görevliler kolu kurul-
muş olsaydı, görevli işlemleri bakanlık düzeyinde özekselleşmiş olurdu. 
Birleşik Amerika'da 1883 yılında ABG Görevliler Kurulu'nun kurulma-
sıyla birleşik generk yönetimindeki görevlilere ilişkin birtakım görevler 
Başkanlık düzeyinde özekselleşmiş oldu. Yine, 1933'de Akçal İşler Bakan-
lığında ABG Sağlama Kolu'nun kurulmasıyla birleşik generk kuruluşla-
rının birçok satmalma işleri Başkanlık düzeyinde özekselleştirilmiş olu-
yordu. 

Uzmanlaşma konusu daha önce Yedinci Bölüm'de uzun uzadıya tar-
tışıldığına göre, burada yalnız belirli bir özekselleşme türü —çalışmaların 
belirgin amaçlı örgütlerin bulunduğu düzeyin üstünde özekselleştirilmesi 
konusu— üzerinde duracağız. Bir başka deyişle, kendi kendine yeterli ola-
bilmek için gerekli birtakım çalışmaların belirgin amaçlı örgütlerden alı-
narak daha geniş kapsamlı bir birleşik örgüt düzeyinde ya da yürütme 
örgeni başının bulunduğu düzeyde ayrı birimlere görev olarak verilmesi 
eğilimiyle ilgileneceğiz. FSA'nın yukarıda anılan Yönetsel İşler, Genel Da-
nışma, Araştırma, Yayınlar - Yazanaklar, Birleşik Generk-Üye Generk 
İlişkileri, Kurumlararası - Uluslararası İlişkiler Kolları, çalışmaların birle-
şik örgüt düzeyinde özekselleştirilmesine örnek olarak gösterilebilir. Bun-
lara benzer ortak birimler İçişleri ile Tecim Bakanlığı gibi birleşik nite-
likteki başka bakanlıklarda da görülebilmektedir. 

Yürütme örgeni başının —Başkan'm, üye generk başkanının, kent yö-
netimi başkanının, kent yöneticisinin— bulunduğu düzeyde özekselleştiril-
miş görevlerin bilinen örnekleri, geçinge, çalışma yeri ayırma, sorutlarm 
denetimi, basım, görevlilere ilişkin kuralların uygulanması, yönetim ta-
sarlaması, bir de araştırmadır. 

Hoover Kurulu'nun 1949 yılındaki yazanağı bugün birleşik generk yö-
netiminde Başkanlık düzeyinde kendini gittikçe daha çok gösteren özek-
selleşme eğiliminde ilginç bir aşamadır. Bu Kurul, aşağıdaki işlerin Baş-
kanlık düzeyinde özekselleştirilmesini önermekteydi: (a) Sağlık İşleri (ye-
ni bir Birleşik Sağlık İşleri Örgütü kurularak); (b) örgüt - yöntem çözüm-
lemesi çalışmaları (Geçinge Kolu'nun Yönetim Bölümü'nün yetkileri ar-
tırılarak); (c) yayın işleri (Geçinge Kolu'na bütün yayınları gözden ge-
çirme yetkisi verilerek); (d) Sayımlama İşleri (Geçinge Kolu'nun Sayım-
lama Ölçünleri Bölümü'nün yetkisi geniş ölçüde artırılarak); (e) üye ge-
nerklerle kent yönetimlerine verilen yardımakçaların yönetimi (Birleşik 
Generk-Üye Generk İlişkileri konusunda ayrı bir örgüt kurularak); (f) 
diplomatik görevlerle konsolosluk görevleri dışındaki tüm denizaşırı işle-
rin yönetimi (yeni bir Denizaşırı İşler Örgütü kurularak); (g) saymanlık 
yöntemleri (Akçal İşler Bakanlığı'nda bir Baş Saymanlık örgütü kurula-
rak) ; (h) bayındırlık tasarılarının denetimi (Başkan'a bağlı, "yalnız geçim-
sel ya da toplumsal bakımdan onanabilir tasarların onaya sunulmasını 
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sağlamak"la görevli Ölçmenlik - Yapıtasarcılık* Tasarılarını İnceleme Yan-
sız Kurulu kurularak4); (i) Birleşik generk iç ödenç işleri (bir Akçal İşler 
Bakan Yardımcısına bağlı, "ödenç yöneltisi ile işlemlerinde tutarsızlıklarla 
geçişmeleri önlemek, amaçlarda uygunluk sağlamak" üzere bir Ulusal Ak-
ça -Ödenç Kurulu kurularak5); (j) gündeliklere ilişkin bütün araştırma-
larla tüketim özdekleri eder araştırmaları (bu işler bütün öbür kuruluş-
lardan alınıp Çalışma Bakanlığı'nda kurulacak yeni bir "Yürürlükteki 
Gündelik" Araştırmaları Kolu'na aktarılarak); (k) ana bilimsel araştırma-
lar ("generkin çeşitli bilimsel araştırma çalışmaları arasında uyum sağla-
mak" üzere bir Ulusal Araştırma Kurumu kurularak6); (1) özek-taşra iliş-
kilerinin belirtilmeyen birtakım yönleri ("bakanlıkların taşradaki çalış-
malarını sürekli olarak incelemekten, yalınçlaştırmaktan, eşgüdümlemek-
ten sorumlu bir yüksek aşamalı görevli" aracılığıyla7). 

Özekselleşmeye doğru atılan bir adım, örgütlerin aşağıdaki birimleri 
için bir vargı alanının kendilerinden alınıp özeksel bir birime verilmesi 
anlamını taşır. Bunun sonucunda belirgin amaçlı örgütler daha az kendi 
kendine yeterli duruma gelirler; amaçlarını etkileyen tüm çalışmaları bü-
tünleştirme yetenekleri de azalmış olur. Örneğin, bir kent yangın söndür-
me örgütünün görevli almada özeksel bir görevliler örgütüne, gereç satın 
almada özeksel bir satınalma örgütüne bağımlı olduğunu düşünelim. Bu 
durumda kentin yangından korunması amacını güden işlerin tümü artık 
yangın söndürme örgütü içinde bütünleşemez; bu işin de kent yönetimi 
başkanı ya da kent yöneticisi düzeyinde özekselleştirilmesi gerekir. 

Dolayısıyla, özekselleşme sürüp gittikçe bütünleşmenin gerçekleştiği 
düzey, çalışmaların özekselleştirilmiş olduğu düzeye doğru yükselme eği-
limi gösterir. Bu özekselleşmeden önce, bir kent yönetimi bir ölçüde ken-
di kendine yeten belirgin amaçlı örgütlerden oluşmaktadır. Özekselleşme 
arttıkça, belirli bir amaçlar kümesine yönelmiş çalışmaların belirgin amaç-
lı eski örgütlerden biriyle yeni ortak birimler arasında bölüşüldüğü bir-
leşik bir örgüt yapısı elde ederiz. Bunun sonucu olarak da, bu çalışma-
ların baş yönetici düzeyinde bütünleştirilmesi gerekir. 

Hoover Kurulu'nun birleşik generk yönetiminde özekselleşmeyle ilgili 
öğütlemeleri uygulansaydı, belki de Başkan'm görevlerini yerine getirme-
si olanaksızlaşırdı.8 Ancak bütünleşme bakımından kuşkusuz birleşik ör-
gütlerdekini andıran bir durum ortaya çıkardı. 

* Yapıtasarcı sözcüğünü mimar, yapıtasarcılık sözcüğünü mimarlık karşılığı 
olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

4 Hoover Commission Report on the Department of  the Interior, y. 5. 
5 Report on the Treasury Department, y. 20. 
6 Concluding Report, y. 72. 
7 Report on General Management of  the Executive Branch, y. 42. 
8 Bu durumda kurulacak yeni özeksel birimler öbür generk örgütleri üzerinde 

eylemli bir olmazlama yetkisi kazanmış olurlardı. Bu örgütlerle birçok özeksel bi-
rimler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için genellikle Başkan'a gidilmezdi, 
örneğin, bir yayın izlencesi konusunda Geçinge Kolu'ndan gelecek bir olmazlama 
birçok durumlarda belki de kesin olurdu. Bununla birlikte, özeksel kuruluşlarla 
olan anlaşmazlıkların Başkan'a götürülüp götürülmemesi geniş ölçüde yönetkil du-
ruma, özellikle söz konusu kuruluşların başındakilerin Başkan'la, Kurultay yarku-
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Özekselleşmenin Nedenleri 
Bu özekselleşme akımının arkasında bulunan itici güçler konusundaki 

bilgimiz pek azdır. Bununla birlikte bildirişmedeki gelişmenin böyle bir 
özekselleşmeye olanak sağladığı da bir gerçektir. Yürütümler başka ülke-
lerdeki yansıtmanlarıyla istediklerinde sesleçle konuşabiliyorlarsa bu yan-
sıtmanlara vargı oluşturma konusunda çok bir değerleme yetkisi tanıma-
larına gerek yoktur. Ancak kimi görevlerin durmadan kamu yönetiminin 
üst düzeylerine itilmesinin nedenleri çoğu kez açıklıktan uzaktır. Burada, 
özekselleşmeye yol açan güçlerin niteliği konusunda çok kuramsal birta-
kım varsayımlarda bulunmakla yetineceğiz. 

Giderlerin Çokluğu. Usa ilk olarak apaçık bir neden gelmektedir. Ka-
mu giderleri ulusal gelirin büyük bir yüzdesini oluşturacak ölçüde arttığı 
için, ulusal kaynakların bölüşülmesine ilişkin vargılar gittikçe daha yu-
karı düzeylerde oluşturulmaktadır. Geçinge işlerinin özekselleşmesi kamu 
giderlerindeki önemli artışlardan sonra olmuştur. Generkin gider yönelti-
sini satak dalgalanmalarına uydurması bu eğilime hız kazandırmaktadır. 

Tüzenin Etkililiğine Olan İnanç. Tüzenin, düzenlemenin, istenen dav-
ranış biçimlerini gerçekleştirmedeki etkililiğine karşı beslenen genel inanç 
da özekselleşmeyi etkilemekte olabilir. Bütün yüksek görevlilerin belirli bir 
alanda belirli ölçünlere ya da vargı öncüllerine uymaları isteniyorsa, bir-
çok kimsenin usuna gelen ilk düşünce, bu ölçünleri düzenleyen yasalarla 
başka düzenleyici kurallar çıkarmak, bunların tüm yüksek görevlilerce 
uygulanmasını sağlayacak bir örgüt kurmaktır. Kamu görevlilerine ilişkin 
işlemlerde "daha aktörel" ilkelerin geniş ölçüde benimsenmesi, birleşik ge-
nerk yönetimi için bu tür ilkeleri geliştirip uygulamak üzere ABG Görev-
liler Kurulu'nun kurulmasına yol açmıştır. 

İlginin Belirli Alanlara Yöneltilmesi. Kurallara bağlanmış davranış-
ların etkililiğine olan genel inanç, neden belirli birtakım alanlarda özek-
selleşmeye gidildiğini, neden ilginin birdenbire yönetsel örgütlerdeki çok 
çeşitli görevlerden bir bölümü, üzerinde toplandığını tek başına açıklaya-
maz.9 Birçok kimseler belirli bir yönetsel eylemin varlığını sezmişlerse, 
bu eylemin özekselleştirilmesi konusunda öğütlemelerde bulunulması ola-
sılığı güçlüdür. Yedinci Bölüm'de, belirli bir çalışma ya da izlenceye kar-
şı gösterilen ilgideki artışı çoğu kez —belki de genellikle— bu izlenceyi 
daha yüksek bir yönetsel saygınlığa kavuşturma —örneğin altbölümken 
bölüm durumuna getirme— girişimlerinin izlediğine değinmiştik. Öyleyse, 
yanıtlanması gereken soru, birtakım görevlerin ilgiyi neden üzerlerinde 
topladıklarıdır. 

Bir görev tek başına önemli bir toplumsal amaç sayılmayıp böyle bir 
amaca varmada bir araç sayılsa bile yine de oldukça ilgi toplayabilir. Bu-
rullarıyla olan ilişkilerine bağlıdır. Gerçekleştirilecek bütünleşme türü, geniş ölçü-
de bu kuruluşların başında bulunanların Başkan'a kendilerini sevdirebilme yete-
neğine bağlı olacaktır. 

9 Okuyucular, burada yapılmakta olan işlerdeki özekselleştirmeden söz ettiği-
mizi anlamış olmalıdırlar. Konumuz, yeni generk görevlerinin ortaya çıkış biçimi-
ni incelemek değildir. Bu konuyu daha önce, İkinci Bölüm'de incelemiş bulunuyo-
ruz. 
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nun nedeni, örgütlerin kendi amaçlarını gerçekleştirmek için yararlandık-
ları araçların yansız olmamalarıdır. Bu araçlar hep gerçekleştirilmek iste-
nen amaçlardan başka birtakım sonuçlar doğurur, birçok kimseler bu so-
nuçları iyi ya da kötü olarak görürler. Dolayısıyla amaçlara götüren araç-
lar —yönetimin yolları, yöntemleri— birtakım yurttaşların saldırılarına 
konu olabilirler. Örneğin, savaş sırasında düzenleyici önlemlerin uygula-
nabilmesi için bütün yönetsel örgütler sorutlardan yararlanmışlardı. Yö-
netimle ilgili bilgi belgelerinin doldurulması küçük iş adamları için öyle-
sine sıkıcı olmuştu ki Senato'daki Küçük Tecim Yarkurulu 1942'de Bir-
leşik Generk Yazanaklar Yasası'nı önererek onanmasını sağladı. Bu yasa, 
bir sorutun kullanılıp kullanılmayacağını vargıya bağlama görevini Ge-
çinge Kolu'nda özekselleştirdi. Bir başka deyişle, kimse Geçinge Kolu'nun 
onayından geçmemiş bir bilgi belgesini doldurmakla yükümlü kılınmaya-
caktı. Böylece belirli bir yönetsel araç —sorutlar kullanılması— küçük iş 
adamları arasında artan bir tedirginlik doğurduğu için yasama örgeninin 
ilgisini çekmiş, sonunda tek bir yerden uygulanan ölçünlere göre kullanıl-
masını sağlamak üzere özekselleştirilmiş oluyordu.10 

Birtakım yönetsel eylemlerin genel bir ilgi konusu olmasına yardım 
eden bir başka güç, kamu yönetiminin düzenli bir biçimde incelenmesi 
olmuştur. Genel generk yönetimi alanı içinde kendilerine belirli bir araş-
tırma alanı arayan "yönetim"ciler, ilgilerini, var olan bilimsel ya da uy-
gulayımsal uzmanlık konularının dışında kalan bu görevler üzerinde top-
ladılar. Bundan dolayı, özek-taşra ilişkileri, üye generklerle kentlere veri-
len yardımakçalar, görevliler, geçinge, saymanlık, satmalma, örgüt-yöıı-
tem, kamusal ilişkiler, yasama örgeniyle ilişkiler konuları üzerinde daha 
çok durdular. 

Bir görevin geliminde görülen olağanüstü bir artış da o görevin sözü 
geçer kişilerin ilgisini çekmesine yol açabilir. Bu, bir ölçüde, generk ge-
çingesinde kullanılan bölümleme yöntemlerinin düşgelimli bir sonucudur. 
Bununla birlikte, gelimdeki artış, Kurultay ya da yeniden düzenleme ku-
rulları üyelerinin ilgisini şu ya da bu biçimde çekince, bunu çoğu kez özek-
selleşmjyi öngören bir öneri izler. Hoover Kurulu'nun bir Birleşik Sağlık 
İşleri Örgütü kurulmasını önermesi birleşik generkin sağlık görevlerinin 
gelimindeki büyük artıştan bir ölçüde etkilenmiş olabilir. Kurul, Sağlık 
işleri konusundaki yazanağının 4'üncü yüzleminde şöyle demektedir: "Bir-
leşik "enerk düzeyinde sağlık işleriyle ilgili 40'tan çok örgüt vardır. İçin-
de bulunduğumuz 1948 akçal yılında bu örgütlerin yaklaşık olarak 2 milyar 
dolarak —1940'dakinin 10 katı— ödenek kullanmaları söz konusudur." 

Ortak Birimlerin Güç Kazanma Çabaları. Bir ölçüde kendi kendine ye-
ten bir örgüt biriminin çok çeşitli çalışmaları içinden birtakım belirli çalış-
malar ya da vargı alanları özekselleştirilince, bu amaçla kurulan yeni or-

1!) Gerçekte bu süreç on yıl önce, bir Başkanlık buyruğuyla —sonradan Geçin-
ge Kolu'na bağlanan— bir Bakanlıklararası Sayımlama Ölçünleri Kurulu'nun ku-
rulmasıyla başlamıştı. 

Bu evrede de benzer genel baskılar söz konusuydu; Sayımlama Ölçünleri Bö-
lümü de kuşkusuz Kurultay'ın Yazanaklar Yasası'nın gerekliliğine inanmasına 
yardım etmişti. 
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tak birimler çoğu kez güçlerini artırma, yetki alanlarını genişletme iste-
ğine kapılırlar. Bu örgütler çoğu kez daha başka vargı alanlarının da ken-
dilerine bırakılmasını isterler. 

FSA'nın öyküsü bu gerçeği açıklayan bir örnektir. FSA, Başkan'm 
Birinci Yeniden Düzenleme Tasarı uyarınca, ABG Eğitim Kolu, Toplum-
sal Güvenlik Örgütü, ABG Kamu Sağlık Örgütü de içinde olmak üzere, 
çeşitli kamu kuruluşlarını kapsayan birleşik bir örgüt olarak 1939'da ku-
rulmuştu. Giderek, örgüt-yöntem, görevliler, geçinge, sağlama, tüze işleri, 
araştırma, kamuyu aydınlatma, birleşik generk-üye generk ilişkilerinin 
kimi yönleri ile kurumlararası ya da uluslararası ilişkiler alanlarında var-
gılar oluşturmak (ya da bunları gözden geçirmek) üzere özeksel birimler 
kuruldu. Daha şimdiden (1949) açıkça görülmektedir ki başlangıçta FSA'yı 
oluşturan kuruluşlar, FSA'daki ortak örgüt birimlerinden bir ya da daha 
çoğuyla ilişki kurmadan pek az vargı oluşturabilmekte, kimi kez bunu 
tümden yapamamaktadırlar. 

Birörneklik Sağlama Çabası. Özekselleşmenin bir başka önemli nedeni 
ortak birimlerdeki görevlilerin birörneklik sağlama konusundaki direnme-
sidir. İşlerin yürütülmesinde birörneklik sağlamak üzere şu iki yoldan bi-
ri öğütlenebilir: (1) Söz konusu bütün çalışmaların yüksek düzeye bağlı 
yeni bir örgüt biriminde özekselleştirilmesi, ya da (2) birörnek ölçünlerin 
benimsenerek bunların özeksel nitelikte (örneğin ABG Geçinge Kolu'rda-
ki Sayımlama Ölçünleri Bölümü gibi) yeni bir ortak birimce uygulanması. 
Birörneklik sağlama çabası, güzelduyu düşüncelerinden kaynaklanabilece-
ği gibi, ortak birime gerçek bir amacın yerini tutabilecek onanabilir görü-
nen bir amaç da sağlayabilir. Bu iki durumda da birörneklik sağlama ça-
bası, yönetsel bütünleşmenin gerçekleşeceği düzeyi yukarıya doğru iten 
güçlü bir dürtüdür. Birörneklik, kimi kez güzelduyusal amaçlara ya da 
erk kazanma amaçlarına olduğu gibi yönetsel amaçlara da katkıda bulu-
nabilir. Örneğin, benzer işler yapan kimselerin eşit aylık alma istekleri 
birörnek bir görev bölütleme düzeni, ödeme düzeni kurulması için yeterli 
bir neden olabilir. Bununla birlikte, bu ölçüde savunulamıyacak birçok 
birörneklik durumları da bulunabilir. 

Öykünme. Kimi işlerin özekselleştirilmesinde bilinçsiz bir öykünme-
cilik de etkili olabilir. Bir görev birçok örgütlerde öbür görevlerden ay-
rılarak belirli bir düzeyde özekselleştirilince, ya söz konusu görevin bütün 
kuruluşlarda benzer biçimde özekselleştirilmesi ya da daha yüksek bir 
düzeye bağlanması yolunda öneriler ileri sürülür. Tanıtlanması güç ol-
makla birlikte, birleşik generk - üye generk ilişkilerinin kimi yönlerinin 
FSA'da bir Birleşik Generk - Üye Generk İlişkileri Kolu içinde özekselleş-
tirilmesi, Hoover Kurulu'nun bir Birleşik Generk - Üye Generk İlişkileri 
Örgütü kurulması yolundaki önerisiyle ilgili olabilir. Belgeye bağlama 
işiyle uğraşan örgütte, belgeye bağlama altbölümlerinde "tasarlama ke-
simleri" ile "denetim kesimleri"nin varlığı, bakanlık (kol) düzeyinde bir 
"tasarlama bölümü"nün kurulmasına, ortak birimlerdeki birtakım görev-
lilerin, bakanlık düzeyinde bir denetim bölümü kurulması yolunda sürek-
li kışkırtmalarda bulunmalarına yol açmıştır.11 

1 1 Bakınız: Thompson, The Regulatory Process in OPA Rationing. Bölüm 10. 
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Şimdi de özekselleşme sürecinin arkasında yatan güçlere ilişkin dü-
şüncelerimizi özetleyelim. Önce, bildirişme araçlarındaki gelişme çok da-
ha ileri bir özekselleşmeyi olanaklı kılmıştır. İkinci olarak, özekselleşmeye 
yol açan eğilimler şu kaynaklardan güç alabilir: (1) Belirli bir göreve daha 
çok önem kazandırma isteği, (2) belirli kurallara bağlanmış davranışların 
daha etkili olacağı yolundaki inanç, (3) birörneklik sağlama çabası, (4) 
ortak birimlerde görevli kimselerin daha çok güç kazanma istekleri, (5) 
yönetim yöntemlerinin değerler açısından yansız olmamaları. Üçüncü ola-
rak, kimi görevlerin öbürlerinden ayrılıp özekselleştirilmesi, bilinçli ya da 
bilinçsiz bir öykünmeciliğin ya da belirli bir görevin önemli birtakım kü-
melerin ilgisini çekmesinin bir sonucu olabilir. Son olarak, bir görevin il-
giyi gittikçe daha çok çekmesi, (1) onun için yapılan giderlerde çok bü-
yük bir artışın, (2) yönetim konularını inceleyenlerin o göreve karşı gös-
terdikleri ilgi ile yaptıkları çalışmalardan doğan tanınmanın, ya da (3) o 
görevin, topluluğun önemli kesimlerinin çıkarları ile değerleri üzerindeki 
etkisinin sonucu olabilir. Bundan sonraki bölümde, bu incelemeden kar-
maşık örgütlerde kendini gösteren sorunlar bakımından ne gibi sonuçlar 
çıkarılabileceğini göreceğiz. 



13. 
Bölüm 

BÜYÜK ÇAPTA ÖRGÜTLER: 
ÖZEKSELLEŞMENİN SONUÇLARI 

Çağımızın geniş çaplı kamu kuruluşlarında, görevlerin belirgin amaç-
lı örgütlerin bulunduğu düzeylerin daha üstündeki düzeylerde özekselleş-
tirilmesi yönünde sürekli bir eğilimin bulunduğunu yukarıda görmüştük. 
Bu bölümde ise şu iki ana sorunu ele alacağız: 

(1) Yaptığımız "belirgin amaçlı örgütler" - "ortak birimler" ayrımının, 
yönetimle ilgili yayınlarda genellikle yapılan "eylemci" - "kurmay"* gö-
revler ayrıntıyla ilgisi nedir? 

(2) Özekselleşme, "koşut birim" (counterpart unit) adı verilen daha 
da değişik bir çeşit birimin ortaya çıkmasına nasıl yol açar? 

"EYLEMCİ," "YARDIMCI," "KURMAY" BİRİMLER 

Bugün yönetim konusundaki yayınlarda genellikle üç türlü yönetsel 
birimin birbirinden ayrıldığı görülür: Eylemci birimler, yardımcı birim-
ler, kurmay birimler. Bu sözler yaygın bir biçimde kullanıldığına göre, 
bu üç tür birim arasındaki ilişkilerle ilgili geleneksel düşünceler eleştirici 
bir incelemeye pek dayanamamakla birlikte, okuyucuların onların anla-
mını bilmelerinde yarar vardır. 

Söz konusu ayrımların bir kent yönetiminde nasıl uygulandığını gös-
teren bir açıklamayı (buradaki tartışmalarımızla uygunluk sağlamak üze-
re sözcüklerde ufak  tefek  birtakım değişiklikler yaparak) aşağıya olduğu 
gibi alıyoruz. 

Kent yönetimleri, kolluk, bayındırlık yapılarının yapımıyla bakımı, kamu sağ-
lığının korunması gibi kamu işgörülerini sağlamak üzere kurulmuşlardır. Başlıca 
görevleri bu gibi kamu işgörülerini sağlamak olan kuruluşlardan eylemci (line, 
operating) kuruluşlar olarak söz edilir. Ancak bu eylemci görevlerin tümünün, 
ana ödevlerini yapabilmek için karşılanması gereken birtakım ortak gereksinme-

* Burada eylemci deyimini İngilizce'deki line, kurmay görevi deyimini staff 
karşılığı olarak kullanıyoruz. Fransızca'da da —köken bakımından süerlik sözleri 
olan— bu kavramlar "ligne," "etat-major" sözcükleriyle karşılanmaktadır. (Çevi-
ren) 
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leri vardır. Bir başka deyişle, eylemci bölümler, görevlilere, akçaya, araçlara, ge-
reçlere gereksinme duyarlar. Yerinden yönetim ilkesine dayanan bir örgütte ey-
lemci kuruluşlar bu işleri kendileri yürütebilirler; ancak bunların özeksel yardımcı 
kuruluşlar içinde bir araya toplanması genellikle çok uygun görülmektedir. 

Eylemci görevlerle yardımcı görevlerden başka, kendi yapıları içinde bütün-
lük gösteren örgütler, genel tasarlama, yürütme, denetleme, eşgüdüm gibi "kur-
may" niteliğindeki birtakım görevlerin yapılmasına gereksinme duyarlar. Bu kur-
may görevler gerçekte yöneticinin ödevleridir, ancak büyük örgütlerde yönetici bu 
ödevleri yerine getirebilmek için kendisine yardım edecek bir ya da daha çok ki-
şiye ya da kuruluşa gereksinme duyabilir, örneğin, geçingenin oluşturulup uygu-
lanması yetkisiyle sorumluluğu baş yöneticinindir, yönetimde sakıncalı bir bölün-
meye yol açmadan başkasına da aktarılamaz; ancak söz konusu yönetici, bu gö-
revin yerine getirilmesinde bir geçinge görevlisinin ya da biriminin yardımındım 
yararlanabilir. 

Belirli bir kuruluştan eylemci, yardımcı ya da kurmay kuruluş olarak söz edil-
mesi kolay gelebilirse de, söz konusu kuruluşun tüm çalışmalarının böyle tek bir 
ulama girdiği sonucuna varmamak gerekir. Gerçekte, çoğu kuruluşlar birden çok 
kümeye giren çalışmalarda bulunurlar, ancak genel kümelendirmede yalnız söz 
konusu örgütün başat özelliği göz önünde bulundurulur.1 

"Yardımcı" Görevler - "Kurmay" Görevler Ayrımı 

Yukarıdaki alıntı genellikle "eylemci" birimler adı verilen birimlerin 
daha önce belirgin amaçlı örgütler olarak nitelendirdiğimiz, toplumsal ba-
kımdan anlamlı bir eylem çerçevesinde örgütlenmiş kuruluşlar olduğunu 
göstermektedir. Gerek yardımcı, gerek kurmay birimler, bizim özeksel ya 
da "ortak" birimler dediğimiz kümeye girer. Yardımcı birimlerle kurmay 
birimler arasında yapılan olağan ayırım, yardımcı birimlerin eylemci ör-
gütlerin gereksindikleri birtakım ortak işleri yaparak onlara yardımcı ol-
malarına karşılık, kurmay birimlerin baş yöneticiye, onun eylemci birim-
lere yaptıramayacağı birtakım işleri yaparak yardımcı olmalarıdır. 

Yardımcı birimlerle kurmay birimlerin eylemci birimlerle, ayrıca yü-
rütme başkanıyla* ilişkileri kimi kez şöyle tasarımlanmaktadır: Bir yü-
rütme başkanına bağlı, belirgin amaçlı, kendi kendine yeten kuruluşlar-
dan oluşan bir örgüt düşünelim (kent yöneticisine bağlı ana örgüt bölüm-
leri gibi). Şimdi de bu yapıya, daha önce yürütme başkanınca yerine ge-
tirilmekte olan görevleri yapmak üzere aşağıdaki birimleri eklediğimizi 
düşünelim: (a) daha önce belirgin amaçlı örgütlerin doğrudan doğruya 
kendi yapıları içinde yerine getirdikleri birtakım görevleri özekselleştiren 
ortak birimler (yardımcı birimler); (b) daha önce baş yürütücünün yap-
tığı birtakım işleri yapacak ortak birimler (kurmay birimler). Bu durum-

1 Institute for  Training in Municipal Administration, Municipal Personnel Ad-
ministration (Üçüncü baskı, Chicago: International City Managers' Association, 
1942), y. 36-7. 

* Yürütme başkanı sözü, İngilizce'deki "chief  executive" karşılığı olarak kul-
lanılmıştır; özeksel yürütüm düzeyinde "yürütüm başkanı"nı, üye generk düzeyin-
de üye generk başkanını, kent düzeyinde ise kent yönetimi başkanını anlatır. (Çe-
viren) 
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da bu iki çeşit ortak birim, örgüt yapısı içinde baş yürütücü ile belirgin 
amaçlı örgütler "arasında" yer alan yeni bir öğe olacaktır. 

Böyle kaba bir kuruluş çizeneği görüntüsüyle yardımcı birimlerle kur-
may birimler arasındaki köken ayrılıklarını açıklamış olduğumuzu düşün-
sek bile (bu betiğin yazarları olarak düşünemeyiz), bundan yardımcı bi-
rimlerle kurmay birimlerin, kuruluşu izleyen dönemde birbirinden önemli 
ölçüde ayrıldıkları sonucunu çıkaramayız. Örneğin, bir ortak birim yıllık 
izinlerle sayrılık izinleri konusundaki kuralları saptamakla görevliyse 
yardımcı bir görev mi, yoksa bir kurmay görevi mi yapmaktadır? Örgüt 
daha önce bir ölçüde "yerinden yönetim" ilkesine dayanan bir biçimde 
çalışmakta, görevlilere ilişkin bu gibi sorunlar bakanlıklarca (ya da ken-
tin ana örgüt bölümlerince) çözüme bağlanmakta idiyse, söz konusu göre-
vi yardımcı bir görev sayabiliriz. Baş yürütücü daha önce bu gibi vargı-
ları kendisi oluşturmakta idiyse, yeni ortak birimle onun arasında bir 
kurmay görev ilişkisi bulunduğunu söyleyebiliriz. Bizim burada ileri sü-
receğimiz görüş şudur: Birçok durumlarda yardımcı görevlerle kurmay 
görevler arasında bir ayırım yapılamaz; bu düşünce yardımcı birimlerle 
kurmay birimler için daha da doğrudur. Bu gibi birimler arasındaki tek 
gerçek ayrım, kurulduktan sonra giriştikleri çalışmaların niteliğinde de-
ğil, kuruluşlarını gerekçelemek için ileri sürülen nedenlerdeki ayrılıkta 
yatmaktadır. 

Ortak Birimler Konusundaki Tutumlar 

Eylemci birimlerle ortak birimler arasında genellikle benimsenmiş bu-
lunan ayrım, kamusal örgütleri kümelendirmenin uygun bir biçimi ol-
maktan ötede bir anlam taşır; söz konusu ayrımın örgütün üyeleri ile baş-
kaları bakımından tinsel bir anlamı da vardır. Eylemci bir örgüt ortak bir 
örgütten bir bakıma "daha önemli" sayılır. Bir örgütün gerek üyeleri, ge-
rek onun çalışmalarından yararlananlar, görevin gerçekleştirilmesi için 
gerekli vargılardan birçoğunu oluşturma yetkisi ortak birimlerde özeksel-
leşmiş olmakla birlikte, yine de görevle ilgili çalışmaların başarı ya da 
başarısızlığından eylemci birimin sorumlu olduğu kanısındadırlar.2 

Kendi kendine tümüyle yeten örgüt birimleri bulunmadığına göre ey-
lemci birimlere böyle bir sorumluluk yüklenmesi doğru değildir, ancak 
uygulamada yine de bu yola gidilmektedir. Bunun nedeni kendi kendine 
yeten eski birimin, toplumsal bakımdan anlamlı bir görev ya da amacı 
anlatan eski adını korumakta olmasıdır. Bundan dolayı, yangın söndürme 
örgütü görevliler ile satmalma konularındaki yetkilerinden bir bölümünü 
ortak özeksel birimlere bırakmış olmakla birlikte, yine de yangından do-
ğan dokuncalardan "sorumlu" tutulur. 

Üstelik, işgörüden yararlananlarla üyelerin eylemci birime karşı olan 
bağlılıkları, söz konusu birim artık eskisinden büsbütün ayrı olsa da, güç-
lü bir biçimde sürüp gidebilir. Görevde eski üyeler arasındaki birtakım 
önemli kişiler, birleşik nitelikteki ana örgütte, böylece bölünen birime kar-

2 Başarısızlık durumunda "kimin kınanacağı" düşüncesinden yola çıkılarak 
gerçek sorumluluk yerinin nasıl belirlenebileceği konusunda bir inceleme için ba-
kınız: Thompson, The Regulatory Process in OPA Rationing, Bölüm 10. 
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şı beslenen tutumların onun eski yüksek saygınlığını yansıtmayı sürdür-
mesini isteyebilirler. Bu kişiler isteklerini yerine getirecek saygınlığı da 
taşımakta olabilirler. Kimi yurttaşlar —söz konusu işgörüden yararlanan-
lar— bugün bile birimden yardım bekleyebilir, çalışmalardaki eksiklikler-
den onu sorumlu tutabilirler. Durum böyle olunca, eski birim ister iste-
mez söz konusu çalışmalar üzerinde olağanüstü bir tinsel etki yapar. 

FSA'ya bağlandığı 1946 yılındanberi Çocuk Sorunları Kolu'nda (ay-
rıca FSA'daki öbür birimlerde) birçok konulardaki vargı yetkisi özekselleş-
tirilmekle birlikte, belki de bu Kol'a karşı duyulan bağlılıklarla tutum-
larda bir değişiklik olmamıştır. Toplumsal Güvenlik Örgütü, FSA'ya bağ-
landığı 1939 yılından beri birçok konularda vargı yetkisini yitirmekle bir-
likte, yine de toplumsal güvenlik çalışmalarından sorumlu sayılmaktadır. 

Eylemci birimlerin bir ölçüde "daha önemli" oldukları yolundaki bu 
yaygın görüşe karşılık, yardımcı birimlerle kurmay birimlerin niteliği ko-
nusunda genellikle beslenen çok ilginç birtakım inançlar vardır. Bu inanç-
lar ilginçtir, çünkü yaygın da olsalar derinlemesine bir inceleme bunla-
rın yanlış olduğunu gösterir. Böyle bir olayın aydınlatılması gerekir. Bun-
dan dolayı şimdi de yardımcı birimle kurmay birim kavramlarının söy-
lence niteliği taşıyan yönlerini kısaca inceleveceğiz. 

"YARDIMCI" GÖREV - "KURMAY" GÖREV 
KAVRAMLARINI ÇEVRELEYEN SÖYLENCELER 

Burada başlıca iki inanç söz konusudur. Gerek yardımcı, gerek kur-
may görev kavramında ortak olan birinci inanca göre, ortak birimler ey-
lemci birimler üzerinde yetke uygulamazlar. Yardımcı birimlerin eylemci 
birimlere "yardım" ettikleri, onlar üzerinde "denetleme" yetkileri bulun-
madığı öne sürülür. Kurmay birimlerinin de eylemci birimlere "görüş" 
bildirdikleri, "komuta" etmedikleri söylenir. İkinci inanç ise, kurmay bi-
rimlerinin yüksek yöneticiye eylemci birimlerden daha yakın oldukları, 
onun "işyeri içinde" bulundukları, "kişiliğinin bir uzantısı" oldukları yo-
lundadır.3 

Ortak Birimler Danışma Birimleri midir? 

Bizim de bundan önceki bölümlerde yaptığımız gibi, yetke boyun eğ-
dirme yeteneği olarak tanımlanınca, ortak birimlerin de yetke uyguladık-
ları, denetleme işi, komuta işi yaptıkları açıkça ortaya çıkar. Bir özeksel 
görevliler birimi işgörenlerle ilgili bir işlemi onaylamadığında ya da Ge-
çinge Kolu'nun Sayımlama Ölçünleri Bölümü belirli değişiklikler yapıl-
madıkça bir bilgi belgesinin kullanılmasına izin vermediğinde ilgili ey-
lemci birimin bu buyruklara boyun eğmekten başka elinden ne gelir? 

Bilgi belgelerinin onaylanması konusunda Geçinge Kolu Yönetme-
ni'ne, orada bir sonuç alınamazsa Başkan'a başvurulabilir. Bununla bir-

3 Kurmay görev kavramı üzerinde ayrıntılı bir tartışma için bakınız: L. Urwick, 
"Organization as a Technical Problem," Papers on the Science of  Administration. 
İkinci inancın doğruluğunu onamakla birlikte, Urwick'in kurmay - eylemci kuru-
luşlar ilişkileri konusunda yaptığı açıklamalar genellikle gerçekçidir. 
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likte, bakanlık düzeyinin altındaki bir birimin başı doğrudan doğruya 
Geçinge Yönetmeni'ne ya da Başkan'a genellikle gidemez (belki Kol Baş-
kanları bunu yapabilirler). Örneğin, böyle bir başvurunun yapılabilmesi 
için bir altbölüm başkanının kendi bölüm başkanını, onun Kol başkanını, 
kol başkanının da Bakanı bu konuda inandırması gerekir. 

Bununla birlikte, yüksek düzeylerdeki üstler, sorun çok önemli de-
ğilse bu gibi konularla ilgilenmeleri yolundaki istekleri iyi karşılamazlar. 
Bu çeşit konular tüm düzeylerde bir sıkıntıya yol açar. Sonunda ortak 
bir üstün iki yanın da görüşlerini öğrenerek bir vargıya ulaşması gere-
kebilir, ancak yenik düşen yanı gücendirmiş olacağı için, söz konusu or-
tak üst bunu istemeyerek yapar. Sonuç olarak, üstler bu gibi başvuruları 
genellikle iyi karşılamaz, böyle durumlara seyrek karışırlar. 

Uygulamada bir ortak birim eylemci bir birime "görüş"ünü bildirince 
bu görüş genellikle onanır. Ortak birimlerin ne ölçüde komuta ettikleri, 
üstlerin bir konuyu üst düzeyde bir sorun yapmak konusundaki isteklerine 
bağlıdır. Ortak birimler, örgüt içinde bütün öbür birimler gibi yetke uy-
gularlar. 

Kurmay Birimler "Yöneticinin Bir Parçası" mıdır? 

Şimdi de kurmay birimler konusundaki ikinci bir inancı, bu birimle-
rin yüksek yöneticiye eylemci birimlere oranla daha yakın sayıldıkları, 
kendilerinin de bu görüşü benimseyerek yönetici "adına konuştukları" 
inancını inceleyelim. Başlangıçta, yüksek yöneticinin çevresine çok güven-
diği birtakım kimseleri toplayabileceğini, bütün danışmalarda bu kimse-
lere güvenebileceğini düşünelim. Bu yakınlara yöneticinin kurmayı diye-
biliriz. Bunlara yöneticinin "özel danışmanları" da denebilir. Bir yüksek 
yöneticinin çevresinde böyle bir küme toplayıp toplamayacağını ya da 
bunların kim olacağını önceden bilemeyiz. Bunlar eylemci birimlerden ki-
minin başındaki kişiler olabilir. Kimi yöneticiler yakın kişisel yardıma, 
bağlılığa başka yöneticilerden çok daha geniş ölçüde bel bağlarlar. Kısa-
cası, böyle bir durumun bir örgütte var olup olmadığı, varsa niteliğinin 
ne olduğu ancak eylemli durum incelenerek öğrenilebilir; yalnız "kurmay 
görevi" gibi kuramsal bir kavrama dayanılarak çıkarılamaz. 

Yüksek yöneticinin çevresindeki bir avuç danışman ya da kişisel yar-
dımcılar değil de uzmanlaşmış birimlerden oluşan geniş çaplı bir örgüt 
söz konusu olduğunda durum oldukça değişiktir. Bu koşullarda artık kur-
may görevi yapanların baş yöneticiyi eylemci birimlerdekilerden daha çok 
benimsemeleri için özel bir neden kalmaz. Üstelik, baş yöneticinin kurmay 
birimlere eylemci birimlerden daha çok önem vermesi için de özel bir ne-
den yoktur. Ayrıca, yöneticinin, eylemci birimlerle daha yakından ilgili 
sayılan toplumsal bakımdan anlamlı amaçlarla, örgüt - yöntem ya da say-
manlık gibi konulara oranla daha yakından ilgilenmesi olasılığı daha yük-
sektir. 

Ortak birimlerin kendileri, oylumları büyüdükçe karmaşık örgütlere 
dönüşürler. İşlerini yapabilmek için uzmanlaşır ya da işi oluşturan öğe-
lerden bir bölümünü kendi içlerindeki uzmanlaşmış birimlere verirler. 
Başkan'ın başlıca kurmay birimi olan Geçinge Kolu, beş yüzün üstünde 
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görevli çalıştırır. Bunlar Kestiriler,* Yönetimi Geliştirme, Yasalar, Akçal 
Çözümleme, Sayımlama Ölçünleri Bölümleri ile bir taşra kuruluşunda, bir 
de görevliler biriminde çalışırlar; ayrıca yüz dolayında görevli de Kol Baş-
kanlığında çalışır. Çeşitli bölümler altbölümlere, onlar da kendi içinde 
kesimlere ayrılmıştır. » 

Bu uzmanlaşmış birimlerdeki görevlilerin belirli bir birimi, onun üye-
lerini ya da görevini benimsemeleri olasılığı kurmayı oldukları varsayı-
lan baş yöneticiyi benimsemelerinden çok daha güçlüdür. Geçinge Kolu'-
nun Kestiriler Bölümü'nde görevli, sürekli olarak da yalnız Eski Savaş-
çılar Örgütü'nün sayrılarevi işleriyle uğraşan bir geçinge görevlisinin, 
kendisini Başkan'a Eski Savaşçılar Örgütü'nün başındaki yöneticiden da-
ha yakın sayması için özel bir neden yoktur. Öyle olsa bile, Başkan'ın 
sayrılarevleri konusunda ne istediğini —Başkan konu üzerinde gerçekten 
düşünmüşse— Eski Savaşçılar Örgütü'nün başındaki kimseden daha iyi 
bilmesi için de özel bir neden yoktur. 

Söylenceler Neden Onanır? 

Ortak birimlere ilişkin bu tasarımlar ilk çözümlemede çöküverdikle-
rine göre, usa ister istemez onlara neden genellikle inanıldığı sorusu gel-
mektedir. Bu tasarımların yönetime bir bakıma yararlı olmaları gerekir. 
Gerçekten de söylenceleri yakından incelediğimizde bir yararları oldu-
ğunu, tüzede "yapmtı"larınkine benzer bir görev yaptıklarım görürüz. 
Söylenceler kişilerin örgütler içinde görmeleri gerektiğine inandıkları iş-
lemle uygulamada gördükleri işlem arasındaki açıklığı kapamaya yarar-
lar. 

Toplumdaki bireyler örgütler içinde kendilerine nasıl davranılması ge-
rektiği konusunda birtakım düşünceler taşırlar. Bu düşünceler törelerin 
ayrılmaz birer öğesidirler. Yukarıda tartışılan söylenceler bu düşünce ya 
da tasarımları gerçekle bağdaştırmak bakımından önemlidir. Bu onanmış 
inançların —yukarıda Dokuzuncu Bölüm'de bir ölçüde üzerinde durulan— 
en önemlileri şunlardır: (1) Belirli bir işi yapmakla görevlendirilen bir 
kimseye sorumluluğuyla orantılı bir yetki verilmesi gerektiği; (2) bir kim-
senin yalnız bir üstü olması gerektiği; (3) bir kimsenin daha alt saygınlık-
taki bir kimseden buyruk almaması gerektiği. 

Yetki ile Sorumluluk. Bir örgüt birimi belirli amaçları gerçekleştir-
mekten sorumlu tutulacaksa, ona bu amaçlara ulaşmak için gerekli bütün 
araçları kullanabilme yetkisinin verilmesi gerektiği yolunda genel bir 
inanç vardır. Bir kolluk örgütü suçluların tutuklanmasından sorumluysa, 
gezge arabaları da bu amaca ulaşmak için önemli bir araçsa, kolluk örgü-
tünün içitimli taşıtlar bulundurmak, belki de onları satın almak yetkisiyle 
donatılması gerekir. 

Ancak, öne sürüldüğüne göre, bir satmalma örgütüne ya da daha baş-

* Kestiri" sözcüğünü, tahmin karşılığı olarak, "kestirmek" eyleminden türet-
tik. Bunu yaparken, "bildiri, güldürü, saldırı, anı, yapı" gibi sözcüklerin yapısını 
örneksedik. Bu sözcüğü, bu yapıtm 1973 baskısından bu yana kullanmaktayız. (Çe-
viren) 
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ka bir yardımcı birime kolluk örgütünün eylem özgürlüğünü kısıtlama 
yetkisini verirsek, onun yetkisini azaltmış, söz konusu yetkiyi sorumlu-
luklarıyla orantılı olmaktan çıkarmış oluruz. Öyleyse, özeksel bir satmal-
ma örgütü kurduğumuzda bu örgüte kolluk örgütü üzerinde de bir yetki 
tanıdığımızı yadsımamız, bu örgütün tek görevinin işgörü sağlamak ol-
duğunda direnmemiz gerekir. Satmalma örgütünün, kolluk örgütünün 
hangi çeşit gezge arabadan satın alması gerektiği konusundaki vargısını 
bozabileceği gerçeğini yadsımamız gerekir. Söylencenin buradaki başlıca 
görevi, yardımcı görevlerdeki özekselleşmenin eylemci kuruluşların kendi 
kendilerine yeterlikleriyle yitiklerini azaltmakta olduğu gerçeğini gizle-
mektir. 

Komuta Birliği. Kişiler genellikle bir tek üstten buyruk almaları ("ko-
muta birliği"nin bulunması) gerektiğine inanmakla birlikte, örgütler için-
de bireylerin birden çok kimselerden buyruk almakta olduklarını daha 
önce görmüş bulunuyoruz. Durum böyle olmasaydı uzmanlaşma olanak-
sızlaşırdı. Görevlilerle ilgili olarak oluşturacağı vargılara kimse uymazsa 
özeksel bir görevliler biriminin ne yararı olurdu? Tüzecilerin dediğini 
kimse yapmasaydı özeksel bir tüze işleri bölümü ne işe yarardı? Gerçek 
şudur ki bir örgütün üyeleri, en yakın üstlerinin buyruklarından başka, 
görevli işlerinde çalışanlardan, tüzecilerden ya da daha başka birçokların-
dan buyruklar alırlar. 

Kurmay görev anlayışı, "komuta birliği" kavramı ile örgüt yaşamının 
gerçekleri arasındaki açıklığın doldurulmasına, bu uzmanlaşmış kurmay 
birimlerinden gelen buyrukların gerçekte onların buyrukları olduğunu 
yadsıyıp yöneticinin buyrukları olduğunu öne sürerek yardım eder. Kur-
may birimler "yönetici adına konuşurlar," "yöneticinin bir bölümü"dürler, 
onların yetkesi "gerçekte" yöneticinin yetkesidir. 

Komuta ile Saygınlık. Eşit ölçüde gerçekçi bir çözümleme, özekselleş-
tirilmiş kurmay birimlerinden çıkan buyrukların çoğu kez, belki de genel-
likle, bu birimlerdeki genç uzmanların buyrukları olduğunu ortaya koya-
caktır. Uzmanlaşmanın yararlarından biri, işleri nitelikleri daha gösteriş-
siz (dolayısıyla çalıştırılması daha az gideri gerektiren) kişilerce yapıla-
bilecek biçimde yalmçlaştırmaktır. Bunun sonucu olarak, örneğin, özek-
sel görevliler birimindeki 7'nci aşamadan bir görev bölütleme görevlisi, 
görev yerlerinin bölütlenme durumunu yeniden gözden geçirerek görev-
lilerinden bir bölümünün aylıklarım yükseltmek ya da yaratmakta oldu-
ğu yeni birtakım işlere belirli aşamalarda aylık ödemek isteyen 14'üncü 
aşamada bir bölüm başkanının istekleri üzerinde çoğu kez eylemli bir ol-
mazlama yetkisi uygulayabilmektedir. Burada da kurmay görev konusun-
daki söylenceler işe yaramakta, bu kez saygınlığa ilişkin kuralların kaba-
ca bozulmasını gizleyecek bir açıklamayı olanaklı kılmaktadır. Örgütün 
genç bir üyesi "gerçekte" görevde eski bir üyeye buyruk vermemektedir. 
Gerçekte "kurmay birimdeki görevli aracılığıyla" buyruğu yöneticinin 
kendisi vermekte, söz konusu görevli yönetici "adına" konuşmaktan baş-
ka bir iş yapmamaktadır. 

Gerçekte genç kimselerce oluşturulan vargıların altına yöneticinin 
adı konarak, ya da yazı onun adına adlanarak söz konusu söylence çoğu 
kez simgesel bir onaya da kavuşturulur. Adlama sırasında vargının uygun-
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luğu incelenmediğine göre, adlama yalnız buyruğa uygun bir saygınlık 
kazandırmak gibi bir tören görevi yapmaktadır. 

Söylencelerin Tümüyle Onanmaması 
Genellikle, kurmay görev konusundaki söylenceler, kişilerin beklen-

tilerine aykırı düşen durumları yadsıyarak onları gizlemeye yararlar. An-
cak ortak görev örgütleri büyüyüp uzmanlaştıkça, daha karmaşık bir ni-
telik kazandıkça, eylemci birimlerin üyeleri bu söylencelere öyle kolay 
inanmazlar. .Bu kimselerin görev bölütleme uzmanı ile geçinge denetçisi-
nin eylemli olarak yetke uygulamakta olduğunu, ortak birimlerdeki gö-
revlilerin baş yürütücünün düşündüğünü tüm olarak bilemeyeceğini, söz 
konusu görevlilerin ondan eylemci birimlerdeki astları denli uzakta bu-
lunduklarını sezmemeleri olanaksız gibidir. Geniş çaplı ortak birimlerdeki 
görevlilerin bu söylencelere direnerek bağlı kalmalarının nedeni, belki de 
bu söylencelerin onların yetkisini doğrullaştıran birer araç olmasıdır. 

Yetkenin sorumlulukla orantılı olması, komuta birliğinin sağlanması 
ya da yetkenin hep yüksek saygınlıktı kişilerce daha küçük saygınlıktaki 
kimselere uygulanması gerektiğine genellikle inanıldığı sürece söylence-
lerin yok olmasını bekleyemeyiz. Örgüt konusunu ele alan birtakım ya-
zarlar bu ikilemi görüp söz konusu inançlara karşı çıkmışlar, ancak bu 
karşı çıkışları şimdilik geniş ölçüde onanmamıştır.4 

Eylemci birimlerdeki yüksek görevlilere kurmay görevler konusunda-
ki söylenceleri benimsetmenin kimi kez güç olması, bizi bu söylencelerin 
kişioğlunun imgelemi üzerindeki etkilerinin geniş ölçüde azaldığı sonucu-
na götiirmemelidir. Örneğin, Hoover Kurulu'nun yayımlanan yazanağı, 
yazarlarının bu söylencelerin örgüt içinde olup bitenlerin doğru bir be-
timlemesi oldukları yolunda kesin bir inanç taşıdıkları izlenimini ver-
mektedir. 

Kurul'un en önemli saydığı, bütün yazanak boyunca da sürekli olarak 
yinelediği örgüt ilkelerinden biri, tepeden tabana doğru kesin bir vetke 
çizgisi ile en alttan yukarıya doğru kesin bir sorumluluk çizgisinin bu-
lunması gerektiğidir. Kurul, yürürlükteki durumu onaylamayan bir an-
latımla şöyle demektedir: "Başkan'dan başlayıp bakanlardan geçerek gö-
revliye dek inen komuta çizgisiyle gözetim çizgisi, bir görevliden Başkan'a 
dek çıkan sorumluluk çizgisi birçok yerlerde, birçok biçimlerde gtiçsüzleş-
miş, dahası, kırılmış bulunmaktadır... Kimi durumlarda görevlilerin, ey-
leme geçmeden önce, yapacakları önerilerle ilgili olarak başkalarının ona-
yını almakla yasa gereği yükümlü kılınmış olmaları, onların üstlerine kar-
şı olan sorumluluklarına gölge düşürmektedir. Bu durum sorumluluk çiz-
gisini kırmakta, duraksamalara, girişim eksikliğine, sorumsuzluğa yol aç-
maktadır."5 

Bakanlıkların başında bulunanlar, Başkan'a bağlı olarak, bakanlıklarının iş-
lerinden tümüyle sorumlu olmalıdırlar. Yukarıdan aşağıya doğru, örgütün tüm dü-

4 Frederick W. Taylor (görevsel ustabaşılık), Chester I. Barnard, Schuyler 
Wallace ile Macmahon, Millett, Ogden bu "yönetim ilkeleri"nden birine ya da öbü-
rüne karşı baş kaldıranlar arasındadır. 

5 Report on General Management of  the Executive Branch, y. 3-4. 
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zeylerinden geçen kesin bir yetke çizgisi olmalı, bir astın kendi üstünün yetkesin-
den bağımsız bir yetkesi bulunmamalıdır.6 

Çok sözü edilip güçlüce belirtilen bu ilke Kurul'un benimsediği öbür 
ilkelerle ne ölçüde bağdaşmaktadır? Pek iyi bağdaşmamaktadır. Geçen 
bölümde Kurul'un, birtakım görevlerin Başkanlık düzeyinde özekselleşti-
rilmesi konusunda birçok öğütlemelerde bulunduğunu belirtmiştik (bu-
nun anlamı, bu görevlerle ilgili anlaşmazlıkları çözecek ilk ortak üstün 
Başkan olacağıdır). Bütün bu özekselleştirilmiş görevlerle daha önce özek-
selleştirilmiş bulunan başkaları, öbür bakanlıklarla kuruluşlara uzmanlaş-
mış vargı öncüllerinin sağlandığı alanlardır. Bütün bu özekselleşmiş kur-
may örgütlerinin kendi içlerinde eylemci örgütlerdeki aşamalara koşut da-
ha başka birçok uzmanlaşmış birimlerle aşamalara ayrılmış olduğu göz 
önünde bulundurulursa, bir görevlinin kendini en yakın üstü dışında, baş-
ka birçok kimseden buyruk almak durumunda bulacağı açıktır. 

Kurul'un yazanağından alınan birtakım örnekler, yukarıda anılan "ke-
sin yetke çizgileri" anlayışıyla Kurul'un öbür öğütlemeleri arasındaki tu-
tarsızlığı ortaya koymaya yetecektir. Kurul ABG Görevliler Kurulu'nun 
görevleri konusunda şöyle demektedir: 

Kurul'un görevi, Cı) kuruluşların görevli işlerini yürütmelerine dayanak ola-
cak kuralları önceden saptamak, (ıı) bu kurallara uyulup uyulmadığım ortaya 
koymak üzere görevli işlemlerini sonradan denetlemek, (ııı) uyulmadığında da 
gereken yaptırımları uygulayarak generk içinde görevli yönetimi alanında önder-
lik sağlamak olmalıdır...7 

Kurul, başka görevler arasında, sağlama işleri, yazılım işleri ile ka-
musal yapıların işletilmesinin, bakımının yeni Genel İşler Kolu'nda bir 
araya getirilmesini öğütlemişti. Sağlama işleriyle ilgili olarak, yeni örgüt 
"yürütme örgeni içinde verimli bir sağlama örgütü kurulması için gerekli 
önderliği sağlamaya yetecek bir yetkiyle donatılmalıydı..."8 Bu yetkinin 
kuşkusuz oldukça önemli olması gerekiyordu. Bu konu birtakım örnek-
lerle açıklanabilir. Genel İşler Kolu'nun öbür görevleri arasında, "belirli 
bir kuruluşça kullanılacak özdekleri satın alıp saklama görevini bu işi en 
iyi yapabilecek bir kuruma vermek; bütün kuruluşların gereksinme duy-
dukları belirli gereçleri satın almak üzere birtakım kuruluşları görevlen-
dirmek; hangi özdeklerin denetlenmesi gerektiğini saptamak; belirli kuru-
luşlara denetleme görevleri vermek; deneme görevleri vermek; denetleme 
yöneltileriyle, yöntemleriyle ilgili kurallar koymak, yönetmelikler düzen-
lemek, özdeklerin kullanılmasına, bakımına, yenilenmesine ilişkin ölçün-
ler koymak, yönetmelikler geliştirmek, özdeklerin elden çıkarılabilmesi 
yetkisinin ordu dışı kuruluşlara hangi ölçüde aktarılması gerektiğini sap-
tamak" da vardır.9 

Kurul'un birtakım görevlerin özekselleştirilmesiyle ilgili öbür öğüt-
lemelerinin incelenmesi, bunların tümünde birtakım örgüt birimlerine öbür' 

6 Üstteki kaynak, y. 34. 
7 Report on Personnel Management, y. 9. 
8 Üstteki kaynak, y. 42. 
9 Üstteki kaynak, y. 47. Sonradan böyle bir Genel İşler Kolu kurulmuş bulun-

maktadır. 
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bakanlıklarla kuruluşların uymaları gereken ölgünler ile kurallar "koy-
mak, uygulamak" yetkisi verilmesinin söz konusu olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bu öğütlemeler Kurul'un komuta birliği üzerindeki direnmesiy-
le nasıl bağdaştırılabilir? Bu sorunun yanıtı, Kurul'un kurmay görevler 
konusundaki söylenceleri sorgusuz benimsemekte olduğudur. Kurul'a gö-
re, eskileri gibi bütün bu yeni özekselleştirilmiş birimler de Başkan'ın kur-
mayını oluşturmaktadır. Bu kimlikle de buyruk vermezler. Koydukları öl-
çünlerle kurallar "gerçekte" Başkan'ındır. Birtakım ölçünler uyguladıkla-
rında onları uygulayan "gerçekte" Başkan'dır. Kurmay birimler bir yetke 
uygular gibi görünüyorlarsa bu ancak bir imgedir, çünkü onların tüm yet-
kileri "gerçekte" Başkan'ındır, "onun adına" kullanılmaktadır. 

Yönetme gücü anlamına gelen yetke yoksa sorumluluk söz konusu olamaz. 
En üstten en alta dek kesin bir komuta çizgisi ile en alttan en üste değin çıkan 
bir sorumluluk çizgisi olmadan yetkenin uygulanması olanaksızdır. 

Kurmay kuruluşlarının vargılara dayanak olacak bilgileri toplayıp öğütleme-
lerde bulunmak biçimindeki yardımları olmadan, yine onların vargıların uygula-
nışı konusundaki yazanaklarından yararlanılmadan yetkenin bilgece uygulanması 
olanak dışıdır. 

En üst düzeyde kesin bir yetke, en üstten en alt düzeye dek açık bir yetke çiz-
gisi, yetkenin uygulanabilmesi için de gerekli kurmay görevleri sağlayanlar yoktur. 
Yetke dağınık, yetke çizgileri karışık, kurmay görevleri yetersizdir. Dolayısıyla, 
sorumluluğun sağlanması kolay olmamaktadır.10 

Kurmay görevleri konusundaki söylencelerin öyle önemli, tanınmış ki-
şilerce olduğu gibi onanması, söylencelerdeki gücün, bu söylencelerin ör-
güt yaşamının çelişkili gerçekleriyle uyumlu kıldığı örgüte ilişkin tasarım-
lardaki gücün, bu söylencelerin söz konusu çelişmeleri birbirleriyle bağ-
daştırmak bakımından taşıdıkları yararın bir kanıtıdır. 

KOŞUT BİRİMLERİN KURULMASI 

Özekselleştirme sürecinin, (birtakım belirgin amaçlı örgütlerle bir ya 
da daha çok yüksek düzey yöneticisinden oluşan) yalınç örgüt yapısına 
nasıl ortak birimler adını verdiğimiz yeni birtakım öğeler eklediğini yu-
karıda gördük. Ancak bu artan karmaşıklık öyküsünün bir başka yanı da-
ha vardır. Eylemcilerle ortak birimler arasındaki sayısız ilişkiler genel-
likle belirgin amaçlı örgütlerin kendi içlerinde üçüncü bir öğeler küme-
sinin ortaya çıkmasına yol açar. Belirgin amaçlı örgütlerdeki bu yeni öğe-
lere koşut birimler (counterpart units) adını vereceğiz; çünkü bunlar ör-
gütün daha aşağıdaki bir düzeyinde ortak birimlerdekinin benzeri olan 
bir uzmanlaşmayı yansıtırlar. 

Örneğin, ABG Tarım Bakanlığı'nda ortak birim niteliği taşıyan bir 
görevliler kolu vardır. Ancak Bakanlık içindeki belirgin amaçlı kuruluş-
lardan biri olan Orman Örgütü'nde de bir görevliler birimi bulunmakta-
dır. Orman Örgütü'nün iç yapısı bakımından bu uzmanlaşmış görevliler 

1 0 Report on the General Management of  the Executive Branch, y. 1. 
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birimi örgüt içindeki öbür uzmanlaşmış birimlerin —örneğin Kereste İş-
leri Altbölümü'nün— bir benzeridir. Bu bölümde daha önce belirttiğimiz 
gibi, belirgin amaçlı örgütlerdeki tüm birimler birbirlerinin yardımcısı-
dır; dolayısıyla bunlar içinde belirli uzmanlık alanlarını öbürlerinden ayı-
rıp "yardımcı" adını vermek anlamsızdır. Orman Örgütü'ndeki görevliler 
birimi öbür birimlerden ayıran tek özellik bu birimin bakanlık ile Baş-
kanlık düzeyindeki ortak birimlerin (ABG Görevliler Kurulu) bir koşutu 
olmasıdır. 

Birleşik generkin nerdeyse bütün bakanlık ya da kuruluşlarında bir 
kurumsal görevliler birimi bulunduğu gibi, söz konusu bakanlık ya da 
kuruluşları oluşturan en büyük örgüt birimlerinin birçoğunda da benzer 
birimler vardır. Bütün bakanlıklarla onları oluşturan ana örgüt birimle-
rinin geçinge birimleri, tümünün yönetim işleri birimleri, çoğunun bir-
takım basım işleri vardır. Özekselleştirilmiş görevleri karşılayan bu ko-
şut birimlerin birçoğuyla daha aşağıdaki örgüt düzeylerinde de karşılaşı-
lır; en aşağıda da, çoğu kez altbölüm ya da kesim başkanına bağlı geçinge, 
görevliler, satmalma gibi konularda "yardımcı" birimler, "kurmay" gö-
revleri yapan yönetim yardımcıları kullanıldığı görülür. 

Bu özekselleştirilmiş görevlerin, ayrı uzmanlık kolları olarak örgütün 
daha aşağıdaki düzeylerinde yeniden kendilerini göstermelerinin en az üç 
nedeni vardır: Bu görevler kimi kez özekselleşmeden önceki yapının bir 
kalıntısı niteliğini taşırlar; kimi kez üst düzeydeki ortak birimin isteği üze-
rine kurulurlar; kimi kez de eylemci birimlerin üst düzeydeki ortak bi-
rimlerden gelen baskılara karşı savunucu bir tepkisi olarak ortaya çıkarlar. 

Özekselleşmeden Önceki Yapılım Kalıntıları 

Kimi işler gittikçe daha yüksek düzeylerde özekselleştirildikçe arka-
larında kalıntılar bırakırlar. Görevli alma, bölütleme işleri bir özeksel gö-
revliler biriminde toplanabilir, ancak çalışma sürelerine ilişkin kuralların 
saptanması işi bakanlıklara, eğitim işlerinin yürütülmesi ise bakanlıkları 
oluşturan örgüt birimlerine bırakılabilir. Kimi kez birtakım görevlerin çe-
şitli düzeylerde yinelendiği de görülür. Demek ki, bir ortak birim kurul-
makla birlikte, daha alt düzeyde benzer işler yapan birimlere dokunul-
maz; bunlar —yeni birimle olan ilişkilerinde başka birtakım sorunlar or-
taya çıksa da— çalışmalarım eskisi gibi sürdürürler. 

Bağımsız Bildirişme Yolları 
Özekselleştirilmiş görevleri yürüten ortak birimler, ilgili birimlerle 

(daha alt düzeylerdeki örgüt birimleriyle) aralarında çoğu kez ayrı bil-
dirişme yolları kurmaya çalışırlar. Ortak birimler, bu doğrudan yollardan 
yararlanarak benzer işleri yapan koşut birimler üzerinde bildirişmenin 
dolaylı olması durumuna oranla çok daha etkili bir yetke uygulayabilirler. 
Birleşik generkteki tüm bakanlıklarda kurumsal görevliler birimlerinin 
kurulması geniş ölçüde ABG Görevliler Kurulu'nca gösterilen çabaların 
sonucudur. 

Bu eğilime başka örnekler de verilebilir. ABG Geçinge Kolu'nun Sa-
yımlama Ölçünleri Altbölümü 1942 yılında çıkan ABG Yazanaklar Yasa-
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sı'nı uygulamakla görevlendirildiğinde, Yasa'nm ilgilendirdiği nerdeyse 
tüm kuruluşlarda sayımlama ölçünleri birimleri kurulması için eyleme 
geçti. Geçinge Kolu'nun Yönetimi Geliştirme Bölümü, bakanlıklardaki ge-
çinge birimlerinde koşut birimler ("örgüt-yöntem" birimleri) kurulması 
için sürekli olarak direndi. 

Ortak birimlerin alt düzeylerde koşut birimler kurulması yolundaki 
baskıları yaygın olmakla birlikte, koşut birimler kurulmasının kimi kez 
üst düzeydeki ortak birimin gerekliliği konusunda duraksamalara yol aç-
tığını da belirtmek yerinde olur. Bu durumla, söz konusu ortak birimin 
daha çok eylemci birimlere daha iyi işgörü sağlamak amacıyla kurulduğu 
durumlarda karşılaşılır. Dolayısıyla, alt düzeylerde benzer işleri yapan 
birimlerin kurulması yukarıdaki özeksel birimin gerekli olup olmadığı so-
rusunu ortaya çıkarır. Örneğin, bir bakanlıkta tüm örgüt için bir çize-
nek - uziş birimi kurulmuşsa, daha aşağıdaki düzeylerde benzer birimlerin 
kurulması özeksel birimi görevsiz kılarak varlığını çekinceye düşürebilir. 
Dolayısıyla, özeksel çizenek birimi, belki de alt düzeylerde koşut birimler 
kurulması düşüncesine karşı çıkacaktır. 

Bağlantı Gereksinmesi 
Üçüncü olarak, alt düzeylerdeki birimler de ya yukarıdaki ortak bi-

rimlerin kendilerine gerektiği gibi yarar sağlamadıkları kanısında olduk-
ları, ya da özeksel ortak birimlerle ilişki kurabilmek üzere özel bir gö-
revli ya da birim istedikleri için alt düzeyde benzer birimler kurmak ge-
reğini duyarlar. Kol başkanı, bakanlıktaki saymanlık biriminin kendisine 
gereksindiğini sandığı bütün saymanlık bilgilerini sağlayamadığı ya da 
saymanlık yazanaklarını kendisine gereken çabuklukla iletmediği kanısın-
da olabilir. Üstelik, ortak birimle eylemci birimler arasında sık sık ken-
dini gösteren anlaşmazlıklar dolayısıyla, eylemci birimler ortak birimle 
olan ilişkilerinde "kendi yanlarında" yer alacak bir uzmana gerek duya-
bilirler. Ortak birimlerin çalışmaları çoğu kez, ancak içerdekilerin anla-
yabileceği ayrı bir dili olan gerçek ya da düzmece bir uygulayımbilim kı-
lığına bürünür. Görev bölütlemesi bunun iyi bir örneğidir. Dolayısıyla ey-
lemci birimler bu dili iyi bilen kimselerden yararlanmazlarsa bütün kar-
şılaşmalarda güçsüz bir durumda kalırlar. Bir Altbölüm başkanı, bakan-
lık görevliler kolunda yaptığı bir görüşmede birinin "yönetimi altında ça-
lışan" bir görevlinin ancak P-2 bölütüne sokulabileceğini buna karşılık 
"genel yönetim altında çalışan" bir görevlinin P-3 bölütüne gireceğini bil-
mediği için istediği sonucu alamadıysa, bu tür deyimler arasındaki ayrımı 
bilen bir yardımcıya gereksinme duyacaktır. 

Üst düzeydeki ortak birimler için koşut birimler kurulmasını gerek-
çeleyecek bir iş yükünün bulunmadığı durumlarda, bu birimlerle olan 
ilişkileri yürütmek görevi özel bir yönetsel görevliye (administrative 
officer)  verilir; bu görevli de ortak birimle belirli konularda bağlantı 
kurmak, görüşmelerde bulunmak üzere gerekli uzmanları bulup işe ala-
rak onların çalışmalarından yararlanır. Bir görevli yazı işleri görevlile-
riyle ilgili işlemlerle, öbürü uğraşsal görevlilerle ilgili işlemlerle, bir baş-
kası sağlama işleriyle, yolluk işleriyle uğraşabilir. Örtak birimlere ilişkin 
işleri yürüten yönetsel görevlinin kendisi ise geçinge işlerini yürütebilir, 
ortak birimlerle olan daha karışık konulardaki görüşmelerle ilgilenebilir. 
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SONUÇ 

Bu bölümle bundan önceki bölümde, geniş çaplı örgütlerde genellikle 
karşılaşılan başlıca örgüt birimi türlerini ayrı ayrı ele alıp açıklamaya 
çalıştık. Kendine özgü, toplumsal bakımdan anlamlı bir amacı bulunan 
"belirgin amaçlı" örgütler vardır. Belirgin amaçlı örgütler kendi içlerin-
de, işlerini başarabilmeleri için genellikle birbirine geniş ölçüde bağımlı 
bulunan, kendi kendine yeterliliği az olan bileşenlerden oluşurlar. Öte yan-
dan, belirgin amaçlı örgütler, çoğu kez kesin olarak tanımlanmış tek bir 
amacı olmayan "birleşik" örgütler içinde bir araya getirilirler. Birleşik ör-
gütlerin, belirgin amaçlı örgütlere ortak birtakım "işler görerek" ya da 
ortak "denetlemeler" uygulayarak kendilerini oluşturan belirgin amaçlı 
örgütlerin kendi kendine yeterliliklerini azaltmaları yönünde bir eğilim 
vardır. Son olarak, örgüt yapısının çeşitli düzeylerinde, eylemci birimlere 
bağlı, onlarla üst düzeydeki ortak birimler arasında ilişki sağlama göre-
vini yapan çok sayıda koşut birim göze çarpar. 

Geniş çaplı örgütlerin yapısına ilişkin bu genel görünümü açıkladık-
tan sonra, şimdi de bu örgütlerle yönetsel birimler arasında kendini gös-
teren ilişkilerin incelenmesine geçebiliriz. 
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14. 
Bölüm 

GENİŞ ÇAPTA ÖRGÜTLER: 
KÜMELERARASI İLİŞKİLER 

Ortak birimlerin görevleri konusundaki incelememiz, bu birimleri çev-
releyen özel inançlar bir yana, söz konusu birimlerin karmaşık nitelikteki 
belirgin amaçlı örgütlerde karşılaşılan kümelerarası ilişkiler sorunlarından 
birçoğuna yol açtığını göstermiştir. Gerçekten de, özeksel bir görevliler 
birimi ile bir eylemci birim arasındaki ilişkilerden doğan sorunlar, Dış Ge-
çimsel İlişkiler Örgütü'ndeki Bölgeler Kolu ile Sağlama Kolu arasındaki 
ilişkilerden doğan sorunların birçok bakımlardan eşidir. Bu iki durumda 
da vargı görevlerindeki karmaşık nitelik taşıyan uzmanlaşma ile vargılara 
dayanak olacak bilgileri sağlama sorumluluğunun çok sayıda örgüt birimi-
ne dağıtılmış bulunması, vargıların oluşturulabilmesi, örgütün iş çıkara-
bilmesi için bu birimler arasında bir işbirliği gereksinmesi doğurmak-
tadır. 

Ortak birimler - eylemci birimler ilişkileri ile belirgin amaçlı örgüt-
leri oluşturan birimlerin kendi aralarında var olan ilişkiler arasındaki 
başlıca ayrım, belirgin amaçlı kuruluşlarda ortak örgüt amacı ile örgütün 
çeşitli kesimlerdeki görevliler arasında çoğu kez var olan ortak benim-
seme duygularının bu ilişkileri güçlendirmekte olmasıdır. 

Bu kesimde örgüt birimleri arasındaki örneksel ilişkileri açıklamakta, 
yukarıda söz konusu edilen iki tür ilişkiyi de inceleme konusu yapmak-
tayız. Tartışmamız, özellikle ortak birimlerle eylemci birimler arasındaki 
ilişkilerden söz edildiği açıkça belirtilen durumlar dışında, genel bir nite-
lik taşıyacaktır. 

ANLAŞMAZLIK, İŞBİRLİĞİ 

İncelememiz sırasında, kümelerarası ilişkilerdeki uyumsuzlukların ne-
denleri üzerinde, belki de uyumlu çalışma durumlarına oranla daha çok 
duracağız. Bununla anlaşmazlıkların kural, işbirliğinin kural dışı bir du-
rum olduğunu anlatmak istemiyoruz. Kimi yönetsel kümeler arasında bü-
yük bir uyum, bütün birimler arasında belirli bir ölçüde anlaşma olduğu 
kuşkusuzdur. Savaş sırasında bir ulus içindeki anlaşmazlıkların azalması 
gibi, özellikle tüm örgüt bir dış korkutmayla karşı karşıya bulunduğunda 
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içerdeki bütün kümelerin ona karşı durmak üzere sıralarını sıklaştırdıkları 
görülür. 

Gerçekte anlaşma ile anlaşmazlık bir akçanın iki yüzü gibidir. Savaş 
koşullarının anlaşılması, barış koşullarının anlaşılması demektir. Uyuş-
mazlığın hangi durumlarda ortaya çıkabileceğini biliyorsak, işbirliği sağ-
lamak için nelere gerek bulunduğunu da biliyoruz demektir. İlgiyi daha 
çok anlaşmazlık durumları üzerinde toplamamızın nedeni, onların görü-
lüp belgelenmelerinin uyumlu ilişkilere oranla daha kolay olmasıdır. 

Anlaşmazlık Nedenleri: Önem Kazanma Eğilimi 

Önem kazanma eğilimi sözüyle, örgüt birimlerinin görev alanları ile 
yetkilerini genişletme çabalarını anlatmak istiyoruz. Bu eğilim genellikle 
oylumun genişlemesine —görev yerleri sayısının, dolayısıyla yükselme 
olanaklarının artmasına— da yol açar. Örgüt birimlerinin üyeleri genel-
likle kendi birimleri ile onların eylemlerini benimserler; genel olarak ken-
di birimlerinin amaçlarını en geniş ölçüde gerçekleştirmeyi düşünür, ör-
gütün kısıtlı olan kaynaklarını kendi birimleri yararına daha kısıtlı bir 
ölçüde kullandıklarında başka hangi amaçların gerçekleştirilebileceği üze-
rinde pek durmazlar. Dolayısıyla, geçinge döneminde, örgütü oluşturan 
birimler olabildiğince çok ödenek koparmaya çalışırlar. 

Belirgin amaçlı örgütlerde amacın gerçekleştirilmesi konusundaki ilgi 
özellikle güçlü olabilir. Birim, genel olarak, yönelmiş bulunduğu önemli 
amacı gerçekleştirebilmek için gerekli saydığı —daha çok ödeneği, daha 
çok yetkiyi de içine almak üzere— çeşitli araçları elde etmeye çalışır. Ter-
sine, bu birimler ödenekleriyle yetkilerindeki azalmalar karşısında aşırı 
bir duygululuk gösterirler. Kimi görevlerinin üst düzeylerde kurulacak 
ortak birimlerde özekselleştirilmesine karşı direnir, bu gibi birimlerin ça-
lışmalarını çok kuşkulu bir gözle izlerler. Söz konusu ortak birimlere bağ-
lı duruma düşmeyi çoğu kez istemezler. Belirgin amaçlı örgütlerde görevli 
kimseler, toplumsal bakımdan önemli bir eylemden sorumlu oldukları yo-
lundaki duyguları dolayısıyla ortak birimlerin üyelerine çoğu kez biraz 
yukardan bakarlar. 

Öte yandan ortak birimler de, ister istemez eylemci birimlere karşı 
kendi yetkeleri ile saygınlıklarını artırmaya çalışırlar. Ortak birimlerdeki 
görevliler, kendi çalışmalarının da, toplumsal bakımdan anlam taşıyan 
önemli amaçlara yönelmiş bulunan eylemci birimlerin çalışmalarını etki-
ledikleri ölçüde toplumsal bir anlam kazanacağına inanırlar. Bunun sonu-
cu olarak, üst düzeydeki ortak birimler, kimi kez örgütün çeşitli kesimle-
rinde gerekli olduğuna genellikle inanılmayan eylemlerde, denetlemeler-
de bulunurlar. Bu durum eylemci birimlerde tepki uyandırır; aradaki 
uçurumu daha da derinleştirir. 

Genişleme eğilimi eylemci birimlerle ortak birimler arasındaki ilişki-
lere özgü bir olay değildir. Erk savaşları, belirgin amaçlı örgütleri oluş-
turan birimlerle ara sıra birbiriyle ilişki kuran belirgin amaçlı örgütler 
arasında da görülür. Belirgin amaçlı bir örgütün birimleri arasında kendini 
gösteren çekişmenin bir örneğini 12'nci Bölüm'de Dış Geçimsel İlişkiler 
Örgütü Bölgeler Kolu ile Sağlama Kolu arasındaki ilişkileri incelerken 
vermiştik. 
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Kimi kez de belirgin amaçlı iki örgüt birbiriyle aşağı yukarı özdeş 
olan bir konuda çalışmalar yapabilir ya da bunlardan birinin kendi amaç-
larını gerçekleştirmesi öbürünün amaçlarını gerçekleştirme gücünü etki-
leyebilir. Çoğu kez iki ayrı örgüte, toplumumuzdaki çelişik küme değerleri-
nin bir yansıması olarak, Kurultay'ca birbiriyle bir ölçüde çelişen amaçlar 
verilmiş olabilir. Böyle bir çatışma durumuyla birleşerek generk yönetimin-
de Ordu Ölçmenleri Kolu ile içişleri Bakanlığındaki Su işleri Kolu arasın-
da karşılaşılır. İki kuruluş da, başından beri ırmakların geliştirilmesine 
ilişkin çalışmalar üzerinde yetki öne sürmüşlerdir. Kurultay'a Missouri 
Irmağı'yla ilgili kapsayıcı bir geliştirme tasarı getirildiğinde, bu kuruluş-
ların ikisi de söz konusu çalışmalarda tekelci —en azından başat— bir yer 
tutmaya çalışmışlar, aralarında saldırılı, karşı saldırılı, bırakışmalı, ant-
laşmak gerçek bir savaş kendini göstermiştir. 

Anlaşmazlık Nedenleri: Köken Ayrılıkları 

Birbiriyle ilişki kuran iki küme, salt üyelerinin köken ayrılıkları yü-
zünden çatışma durumuna düşebilirler. Bu anlaşmazlıklar gerçekte değer-
lerin çatışmasından ya da salt eğitimden doğan görüş ayrılıklarından, dil 
ayrılıklarından ileri gelebilir. Belirgin amaçlı bir örgüt içinde bir geçim-
sel işler kesimi tüze işleri kesimiyle olan ilişkilerinde güçlükle karşılaşa-
bilir. Bu durum, yanların birbirlerini iyice anlayamamalarından, geçimbi-
limcilerin bilimsel bir görüşle eğitilmiş olmalarına karşılık tüzecilerin ye-
tiştirilmesinde daha çok aktörel, geleneksel öğeler üzerinde durulmuş ol-
masından ileri gelebilir. Bunun gibi, eylemci kuruluşlardaki' görevliler de 
görev bölütleme uzmanları ya da geçinge çözümleyicileriyle anlaşmakta 
güçlük çekebilirler. 

Üstelik, kümelerden birinde egemen görüş tutucu, öbüründe ise ilerici 
olabilir. Dolayısıyla, örneğimizdeki tüze işleri kesimi tutucu, geçimsel iş-
ler kesimi ilericiyse çalışmaları sırasında aralarında sert anlaşmazlıkların 
ortaya çıkmasını önlemek nerdeyse olanaksızlaşacaktır. 

Su İşleri Kolu ile Ordu Ölçmenleri Kolu arasındaki yukarıda anılan 
anlaşmazlıkta görüş ayrılıklarının önemli bir yeri vardır. Su İşleri kolu 
gerek Kurultay'm verdiği görev, gerek kolun kendi ana anlayışı dolayı-
sıyla, kapsayıcı, topluma dönük bir kaynak koruma amacına yönelmiştir. 
Yönetkil durumundaki güçlülüğü, ırmaklarla gemiliklerin geliştirilmesi ko-
nusundaki çalışmalarına, daha sonraları da geçingeden belirli seçim çev-
relerine özel çıkar sağlayıcı ödenekler koparma oyunlarına karışmasına 
borçlu olan Ölçmenler Kolu ise çok daha günoğlucu bir örgüt niteliğini 
taşımaktadır. Su İşleri Kolu'na Ölçmenler Kolu'yla olan anlaşmazlıkların-
da Yönetim arka çıkarken, Ölçmenler Kolu Kurultay üyeleriyle olan doğ-
rudan ilişkileri dolayısıyla sürekli olarak çok güçlü bir durumda bulun-
muştur.1 

1 Kamu Yönetimi örnekolayları Kurulu için yazılan, King's River Tasarısı nın 
evrimini inceleyen yayımlanmamış bir örnekolay bu durumu çok güzel anlatmak-
tadır. Hoover Kurulu Ordu Ölçmenleri'nin süel olmayan görevlerinin İçişleri Ba-
kanlığı'na aktarılmasını önermiştir. 
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Anlaşmazlık Nedenleri: Kümelerin Benimseme Duygularındaki 
Ayrılıklar 

Köken ayrılıkları olmasa bile, kümelerarası anlaşmazlıklar salt küme-
lerin benimseme duygularının değişik olmasından da ileri gelebilir. Kü-
meler, kendi görevlerinin örgüt bakımından öbür kümelerinkinden daha 
önemli olduğunu düşünmek eğilimini gösterir; bir başka deyişle, kişiler 
üyesi oldukları örgüt birimini benimseme eğilimindedirler. Dolayısıyla 
belirgin amaçlı bir örgüt içindeki uzmanlaşmış birimler kendi görüşleri-
nin ana örgütün amacıyla öbürlerininkinden daha çok uyumlu olduğuna 
inandıkları için birbirleriyle sert anlaşmazlıklara düşebilirler. 

Benimseme duygularındaki ayrılıklardan ileri gelen anlaşmazlıklar 
çoğu kez toplumsal esenlik konularıyla uğraşan kuruluşlarda kendini gös-
terir. Toplum çalışması uğraşı üyelerinden oluşan, yurttaşlarla doğrudan 
doğruya ilişki içindeki birimler daha çok bu çalışmalardan yararlananları 
düşünmek eğilimindedirler; buna karşılık saymanlık birimleriyle akçal de-
netim birimleri daha çok vergi yükümlüsünün çıkarlarını düşünürler. 

Üst düzeydeki ortak birimler çeşitli eylemci birimlerle ilişkili olduk-
larından, belirli bir eylem alanını benimsemeleri olasılığı çok daha azdır. 
Bundan dolayı da, kendi çalışma konularını güçlüce benimseyen eylemci 
birimler görevlilerinin söz konusu çalışmalar bakımından sakıncalı saya-
bileceği girişimlerin savunuculuğunu yapabilirler. Eylemci birimlerin gö-
revlileri açısından, kurmay görevlerinde çalışan kimseler yönetimde amaç-
lardan çok araçlar üzerinde durur. Örneğin, sanki görevliler birimindeki-
ler örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak için değil de örgüt gö-
revli yönetimine iş görmek için kurulmuş gibi davranırlar. Belirli bir ey-
lem alanına karşı benimseme duygusu beslemeyen ortak birimler görev-
lileri, "iyi yönetim," "verimlilik" ya da "görevliler bilimi" kavramlarına 
karşı bağlılık duyabilirler. Öte yandan, ortak birimlerde çalışanlar da, ey-
lemci birimlerdeki görevlileri taşralı, kapalı, inatçı, kendi çalışma konula-
rına aşırı ölçüde bağlı olmakla suçlayabilirler. Bu değişik tutumların, söz 
konusu iki tür birim arasında birçok anlaşmazlıklarla karşılıklı kuşkulara 
yol açması olasılığı büyüktür. 

KOŞUT BİRİMLERİN İLİŞKİLERİ 

Ortak birimlerle eylemci birimler arasındaki çekişmelerin bir bakıma 
ortasında yer alan koşut birimlerin kümelerarası ilişkileri özellikle karma-
şık bir nitelik taşır. Önce, koşut birimlerin benimsemeleriyle bağlılık duy-
gularını kazanmaya çalışan birbirine karşıt istekler vardır. Bu birimler, 
bir yandan belirgin amaçlı örgütün amacının gerçekleştirilmesinde söz ko-
nusu örgütteki başka birimler ölçüsünde payı olan birtakım uzmanlık kol-
larını yansıtırlar; öte yandan da, genellikle çalıştırdıkları görevlilerin uğ-
raşsal gelişmeleriyle ilerlemeleri bakımından kendilerinin yaptıkları işi 
yapan ortak birimlere bağlıdırlar. Örneğin, belirgin' amaçlı bir örgütün 
görevliler biriminde çalışanlar yükselme konusunda gözlerini belki de ba-
kanlık görevliler koluna çevireceklerdir. Görülüyor ki, koşut birimlerdeki 
görevlilerin içinde yer aldıkları belirgin amaçlı örgütü benimsemeleri yö-
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nünde etki yapan güçler bulunduğu gibi, ilgili oldukları özeksel ortak bi-
rimleri benimsemeleri yönünde etki yapan güçler de vardır. 

Bunun sonucu olarak, koşut birimler üyelerinin, belirgin amaçlı ör-
gütün öbür üyelerinin onlara kuşkuyla bakmalarına yol açan çeşitli bağ-
lılıkları vardır. Öbür üyeler kendi geçinge birimlerinin örgütün istedikle-
rini özeksel geçinge koluna karşın elde etmesi, kendi görevliler yönetmen-
lerinin istenen görev bölütlemelerini özeksel görevliler kolundaki uzman-
lara karşın sağlamasını beklerler. Belirgin amaçlı bir kuruluştaki geçinge 
yönetmeni, ya kolun ödenekleri için "savaşmak," böylece de üst düzeydeki 
geçinge yönetmenlerini öfkelendirmek,  ya da bağlı olduğu eylemci biri-
min ödenek isteklerini yumuşatmaya çalışarak o birimdeki üstünü kız-
dırmak gibi bir ikilemle karşı karşıyadır. 

Koşut birimler görevlilerinin bağlılığı konusundaki çekişme çoğu kez 
"kimin kimle bildirişmesine onam verilecektir" tartışması çevresinde top-
lanır. Örneğin, bir bakanlıktaki görevliler birimi, o bakanlığı oluşturan 
kollardaki görevli işleri yönetmenleriyle doğrudan doğruya yazışmakta 
direnecektir. Öte yandan kol başkanları da bu tür yazışmaların tümünün 
kendilerinden geçmesinde ya da en azından kendi görevli işleri yönetmen-
lerinin bakanlık görevliler birimiyle ancak kol başkanı onam ya da adla-
ma yetkisi verirse yazışabilmeleri konusunda direneceklerdir. 

Bildirişme yollarının denetimi konusundaki savaş, belirgin amaçlı ör-
güt düzeyinin üstünde birçok ortak birim katmanları bulunuyorsa daha 
da karmaşıklaşır. Bu gibi durumlarda kendini gösteren güçlüklerin güzel 
bir örneği Eder Denetleme Kolu'nun (OPA) belgeye bağlama işleriyle uğ-
raşan altbölümlerinin çalışmalarında görülmektedir. Genellikle bu altbö-
lümler OPA içinde belirgin amaçlı örgütlerdi; altbölüm düzeyinin üstün-
deki birimler altbölümlerce de ortak birimler sayılmaktaydı. 

Belgeye bağlama altbölümleri ile OPA'nm Baskı İşleri Altbölümü (gö-
revi baskı sözleşmeleri yapmaktı) arasındaki doğrudan ilişkilere, Belgeye 
Bağlama Kolu içinde bir ortak birim olan ancak Baskı İşleri Altbölümü'yle 
ilişkilerin yalnız kendi aracılığıyla kurulmasını isteyen Baskı Eşgüdüm 
Altbölümü karşı çıkmaktaydı. Belgeye bağlama işleriyle ilgili bir başka or-
tak birim olan Yönetsel İşler Bölümü de, OPA'nm görevliler, Geçinge, 
Yönetsel İşler Bölümleri'yle (bu sonuncular Kurum düzeyindeki ortak bi-
rimlerdi) ilişkilerinin yalnız kendi aracılığıyla olmasını sağlamaya çalışı-
yordu. Daha önce altbölüm, ondan da önce bir kesim olan belge işleriyle 
ilgili Sayımlama Bölümü, OPA Sayımlama Ölçünleri Kolu'yla ilişkilerinin 
yalnız kendi aracılığıyla kurulmasında, bu Kol ile Geçinge Kolundaki Sa-
yımlama Ölçünleri Bölümü'yle ilişkilerin yine kendi aracılığıyla olmasın-
da direniyordu. 

Bu tür ilişki tekelleri, belgeye bağlanan özdeğin gittikçe daha toy sa-
tıcılarca "satılması," ya da bunu önlemek için altbölüm görevlilerinin göz-
den geçirme yetkisi bulunan çeşitli düzeyleri o konuda eğitmek durumun-
da kalmaları sonucunu verdi. Gerekli onayı alması gereken altbölüm gö-
revlisinde, onaylama konusuyla ilgili tüm bilgiler bulunmaktaydı; çünkü 
bu işe katılmıştı. Ancak ilk gözden geçirme işinin yapıldığı yerdeki kim-
senin durumu bir yukarıdakine açıklaması, bu işin yukarıya doğru yine-
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lenmesi gerekiyordu. Yukarıya çıkıldıkça açıklamalar daha genelleşiyor, 
daha yetersizleşiyordu. Çoğu kez, en yukarıdaki denetim orununun yine 
o yollarla aşağıya, ilgili bölümlerdeki uzmana iletilmesi gereken soruları 
oluyor, yanıtların da o yolla yukarıya bildirilmesi gerekiyor, böylece pek 
çok süre yitiriliyordu. Kimi kez, bölümdeki yazman, ilişki tekelini elinde 
tutan kimseye eşlik edip konuyu açıklamak için onam alıyordu. Kimi kez 
de onayının alınması gereken üst yöneticiler yanıtı öğrenmek üzere doğ-
rudan doğruya ilgili bölümdeki uzmanı çağırmak voluna gidiyorlardı. Bu 
uygulama, kendilerinden önceden onam alınmazsa, ilişki tekelini elinde 
bulunduran ara düzeylerde tedirginlik yaratıyordu. 

Durum gereği ara düzeyleri atlayarak kurulan doğrudan ilişkileri ön-
lemek uygulamada olanaksız olduğu için de ne Geçinge Kolu'ndaki, ne 
öbür özeksel onay alma yerlerindeki onay veren görevliler, ne de bölüm 
görevlileri "ilişki tekeli" gereksinmesine gerçekten inanmadıkları için, bu 
yöntem uygulamada sık sık bir yana itilmekteydi. Belgeye bağlama çalış-
malarının sonlarına doğru, belge Sayımlama Altbölümü de, ÖP A Sayım-
lama Ölçünleri Kolu da kaldırıldı.2 

ORTAK BİRİMLERCE UYGULANAN DENETİMİN ÖZEL YÖNLERİ 

Bütün örgüt birimleri arasında anlaşmazlıklar bulunmakla birlikte, 
ortak birimlerle evlemci birimler arasındaki ilişkilerin sık sık anlaşmaz-
lıklaTa yol açan özel birtakım yönleri vardır. 

Ortak Birimlerdeki Uzmanlıkların Tümüyle Onanmaması 

Önce, ortak birimlerdeki uzmanlık alanlarının geçerli ya da bilimsel 
oldukları birçok durumlarda tümüyle onanmamaktadır. Bu uzmanlık dal-
ları içinde yerleşmiş bilimsel bilgi dallarına uygun düşenlerin sayısı azdır. 
Dolayısıyla, ortak birimlerce uygulanan ölçünlerle denetim yolları, onan-
maya —birçok kimselere göre daha yaygın bir biçimde onanan bir bilim 
dalının ölçüleri ya da denetimi ölçüsünde— elverişli değildir. Görevli yö-
netimi ile geçinge, ölçmenlik ya da sağaltmanlığa göre çok daha az yer-
leşmiş bilimlerdir; belki de bilim bile savsamazlar. 

Bir evlemci birimde görevli bir yöneticiyi, görevli işleri uzmanında 
yürütme düzeyinde bulunan bir kimsede bulunmayan bir bilgi birikiminin 
bulunduğuna, bir ortak birimin kendi astlarından daha iyi bilgi belgeleri 
düzenleyebileceğine, kendi astlarının kamusal ilişkiler konusunu özeksel 
tanıtma biriminden daha az bildiğine, ya da özekteki Kurultay'la ilişkileri 
düzenleme biriminde görevli bir kimsenin, kendi örgütünün çalışmalarını 
Kurultay üyelerine kendisinden daha iyi anlatabileceğine inandırmak çoğu 
kez güçtür. Biz bu kuşkuların doğruluğu üzerinde durmayacağız. Önemli 
olan, bu kuşkuların varlığı, bunların ortak birimlerin uygulamak istedik-
leri denetime karşı direnmelere yol açtıklarıdır. 

2 Bu örnek birtakım kısaltmalarla Thompson'un The Regulatory Process in 
OPA Rationing adlı yapıtından alınmıştır (Bölüm 10). 
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Yeterlik Bakımından Gözden Geçirme 

İkinci olarak, ortak birimlerdeki bir uzman için, eylemci bir birimde 
ulaşılmış vargıları gözden geçirirken bunların kendi uzmanlık konusu 
açısından doğruluk düzeyiyle genel yeterlik ya da uygunluk düzeyini bir-
birinden ayırmak çoğu kez güçtür. 

Bir ortak birime eylemci birimlerin çalışmalarını nitelik bakımından 
gözden geçirmek görevi verilince, ya da uzmanlık alanı yönünden gözden 
geçirme yetkisi yanlışlıkla genel yeterliğin denetlenmesi biçimini alınca, 
ilgili eylemci kuruluşta bu duruma karşı güçlü bir tepkinin kendini gös-
termesi olasılığı yüksektir. Eylemci birimde çalışanlar, büyük bir olası-
lıkla, ortak birimdekilerin kendi çalışmalarım iyileştirme yeteneğini soru 
konusu yapacaklardır. Eylemci birimdekiler, ortak birimde daha yeterli 
kimseler varsa, bunların öncelikle işin yapılmakta olduğu birimlerde gö-
revlendirilmeleri gerektiğini düşünmek eğilimindedirler. Onlara göre, or-
tak birimdekiler daha yeterli değillerse denetim işini de yapamazlar. 

Birleşik generkte, yeterlik bakımından denetimin iyi bir örneği, tüm 
kamusal bilgi belgelerinin Geçinge Kolu'ndaki Sayımlama Ölçünleri Bölü-
mü'nce gözden geçirilmesidir. Bu bölüm, bilgi belgelerini yalnız toplana-
cak bilgilerin başka bir kuruluşun dizeçlerinde bulunup bulunmadığı ba-
kımından gözden geçirmekle kalmaz, onları "uygulayımsal yeterlik" yö-
nünden de inceler. Geçinge Kolu'nun deyimiyle: 

Bilgi belgelerinin kapsamı ile uygulayımsal yeterliliği üzerinde de özenle du-
rulur. Açıklamalarla soruların kısa, anlaşılır olması gerekir. Biçim yalınç olmalı, 
yanıtlayıcılar bakımından izlenmesi kolay olmalıdır. Bilgiler, kolaylıkla çizelge çı-
karılabilecek bir düzen içinde toplanmalıdır. Bilgi belgelerinin, tecimsel kurumlar-
daki alışılmış yazılım yöntemlerine de uygun olması gerekir.3 

Bu amaçla yapılan inceleme, birleşik generk yönetimindeki eylemci 
örgütler için oldukça sinirlendiricidir. Belirli bir kuruluştan çıkan bir bil-
gi belgesi oradaki bütün ilgili uzmanlık birimlerince gözden geçirilmiştir, 
dolayısıyla ortak bir yapıttır. Öte yandan, Sayımlama Ölçünleri Bölü-
mü'ndeki incelemeyi —üst düzeydeki tüm ortak birimlerde olduğu gibi— 
yalnız söz konusu kuruluşla ilgili bütün bilgi belgelerini incelemekle gö-
revlendirilmiş bulunan bir tek kişi yapar. Bu kişinin yukarıdaki bölü-
cükte sayılan konular üzerinde söz konusu kuruluştaki çeşitli uzmanların 
tümünden daha bilgili olamayacağı açıktır.4 Hoover Kurulu, Sayımlama 
Ölçünleri Bölümü'nün yetkilerinin artırılmasını, denetim çabalarını da ge-
rek birleşik generkteki sayımlama çalışmaları arasında eşgüdüm sağlama, 

3 Two Ycars of  Progress under the Federal Reports Act, Report of  the Budget 
Bureau to the Senate Committee to Study Problems of  American Small Business, 
79 th Cong. 1 st Sess., Report No. 47, Part 2, y. 5. Sayımlama Ölçünleri Bölümü'ndeki 
bilgi belgesi inceleme çalışmaları Thompson'un adı geçen yapıtında (bölüm 9) da-
ha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

4 Burada yalnız uygulayımsal yeterliğin denetimi konusunu tartışmakta oldu-
ğumuzu belirtmek isteriz. Bilgi belgelerinin bir yerden denetimi, birbirine geçişen 
ya da çelişik sayımlama çalışmalarını önlemek amacını da güdebilir; belirli ölçün-
lerle birörnek yöntemlere uyulmak isteniyorsa, bu ölçünlerle yöntemler Geçinge 
Kolu gibi özeksel bir ortak birimce geliştirilip uygulanabilir. 
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gerek bu çalışmaları uygulayımsal yönden daha yeterli kılma bakımından 
yoğunlaştırmasını önermiştir.5 

Çoğu kez, yeni bir ortak birimin kurulması ya da bir görevin özek-
selleştirilmesi, örgütün gerçek, duyulmuş bir gereksinmesinden çok, ge-
nişleme eğilimlerinden kaynaklanır. Durum böyle olunca —çoğu kez de 
böyledir— örgüt içindeki birçok birimler yeni ortak birimi tümden benim-
semeyeceklerdir. 

Ortak Birimlerce Uygulanan Denetim 

Eylemci birimlerle ortak birimler arasındaki anlaşmazlığın üçüncü bir 
yönü, ortak birimlere genellikle birtakım kolluk görevlerinin verilmiş ol-
masıdır. Ortak birimlerce uygulanan ölçünlerin üstünlükleri ne olursa ol-
sun, örgütlerin söz konusu ölçünlerin kendilerine uygulanmasını iyi kar-
şılamamaları oldukça doğaldır. Birçok kimseler kendilerine buyruklar ve-
rilmesini, soruşturma konusu olmayı ya da çekilendiril'meyi kızgınlık duy-
gularıyla karşılarlar. Bir eylemci örgütteki koşut birimler de —örneğin 
bir görevliler kesimi— örgütteki öbür birimlerin vargılarına dayanak ola-
cak verileri onlara gücün onatmakla birlikte, bu birimler, üst düzeydeki 
ortak birimler gibi "yabancı" gözüyle görülmez, "ailenin bir üyesi" sayı-
lırlar. 

ÖZEKLE TAŞRA BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Özek-taşra ilişkileri çoğu kez ayrı, çok değişik bir yönetsel sorunlar 
kümesi olarak ele alınır. Bu ilişkileri daha önceki tartışmamızın ışığı al-
tında incelediğimizde, yalnız bir bakımdan —yereysel ayrılık yönünden— 
değişik olduklarını görürüz. Gerçekten de, yüz yüze ilişkilerin bulunma-
yışı, özekle taşra kuruluşları arasında özel sorunlara yol açar. Sesleç gö-
rüşmeleri olsun yazışmalar olsun, görüş ayrılıklarını gidermede, küme var-
gılarının alınmasında, bir araya gelip görüşme yönteminin yerini alamaz. 

Daha önce 10'uncu Bölüm'de incelediğimiz yer ayrılığından doğan özel 
sorunlar bir yana, özek-taşra ilişkileri ortak birimlerle eylemci birimler 
arasındaki ilişkilere ilginç benzerlikler gösterir. Bu kesimde, bu iki olay 
arasındaki benzerliği inceleyeceğiz. 

Ülke üzerinde geniş bir alana yayılmış taşra birimleri birçok kamu-
sal örgütlerin bir özelliğidir. Bunun büyük kentlerdeki örnekleri yangın 
söndürme bölükleri ile bölge kolluk karakollarıdır. Üye generklerde çoğu 
kez toplumsal esenlik örgütleri için taşra birimleri kurulur; yine üye ge-
nerklerde toplumsal yardım kuruluşları bütün generk yüzeyinde yayılmış 
bulunur; çoğu kez büyük kentler başlıca bakanlıklara bağlı taşra birim-
lerinin çalışmalarından yararlanırlar. Birleşik generk yönetiminde ordu 
dışındaki görevlilerin büyük çoğunluğu —daha kesin bir deyişle beşte dör-
dünden çoğu—• başkent dışında görev yapar. Taşrada en çok görevli ça-
lıştıran örgüt, yaklaşık olarak yarım milyon görevliyle, Ulak Bakanlığı'dır. 
Öbür birleşik generk bakanlıklarıyla kollarının çoğunluğunda da çalış-
maların bir bölümünü ya da tümünü kapsayan taşra kuruluşları vardır. 

5 Report on Budgeting and Accounting, y. 30-1 ile y. 91-7. 
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Başkent Örgütünün Taşradan Görünüşü 

Toplumsal bakımdan anlamlı tek bir çalışma konusuyla uğraşan taşra 
kuruluşlarının, ya da kuruluşlar içindeki birimlerin kendilerini belirgin 
amaçlı bir örgüt saymaları yönünde güçlü bir eğilim vardır. Bölgelerin 
kendilerine özgü sorunları olabilir; söz konusu bölge kuruluşlarının görev-
lileri, bölgedeki "alıcı" kümeleri ile bölgesel çıkarların isteklerine özekteki 
görevlilerden daha çok duyarlık gösterirler. Bu çekici güçler yeterince et-
kiliyse —özellikle sorunlar bölgeden bölgeye önemli değişiklikler gösteri-
yorsa— taşra kuruluşunun görevlileri, bölgesel çalışmalara karşı ulusal 
çalışmalardan daha güçlü bir benimseme duygusu besleyebilirler. 

Taşra kuruluşları güçlü yerel benimseme duyguları geliştirince, özek-
teki örgütün tümüne bir eylemci kuruluştan çok üst düzeydeki ortak ku-
ruluşlar gözüyle bakarlar. Bölge yönetmeni kendini özek kuruluşunun 
başındaki yöneticiye karşı sorumlu sayar, ancak özek kuruluşundaki çe-
şitli birimlere karşı böyle bir sorumluluk duygusu beslemez. Taşra kuru-
luşu, kendini örgütün ana birimlerinden biri sayar, örgütün özekteki ikin-
cil bölümlerine bağlı bir kuruluş olarak değil onlarla eş değerde görür. 
Üstelik, taşra kuruluşu kendini örgütün işini eylemli olarak yürüten en 
önemli ikincil bölüm saymak eğilimindedir. 

Ortak birimlerin eylemci birimler üzerinde uyguladıkları yetkeyi açık-
lamak üzere birtakım söylencelerin ortaya çıkışı gibi, özekteki uzmanlaş-
mış birimlerin taşra kuruluşları üzerinde uyguladıkları yetkeyi açıklamak, 
bu yetkeyi komuta birliği düşüncesiyle bağdaştırmak amacıyla da söylen-
celer ortaya çıkmıştır. Özek kuruluşundaki çeşitli birimlerin taşra kuru-
luşlarına "uzmanlığa ilişkin gözetim" sağladıkları, buna karşılık "yönetsel 
gözetim"in doğrudan doğruya özek kuruluşunun başındaki yöneticiden böl-
ge yönetmenlerine geldiği, oradan da onların astlarına indiği .söylenir. Ger-
çeğe bakılırsa, "uzmanlığa ilişkin gözetim"de de, kurmay birimlerince sağ-
lanan "danışma" görevinde ya da yardımcı birimlerin sağladığı "işgörü"ler-
de olduğu ölçüde gerçek bir yetke söz konusudur. "Uzmanlığa ilişkin" yö-
nergelerle "yönetsel" yönergeler arasında sık sık çatışmalar olması bile, 
ikisinin de yetke taşıyan bir nitelikte olduğunu açıkça göstermektedir. 
Apaçık olan gerçek, taşra görevlilerinin en yakın "yönetsel" üstleri dışın-
daki birçok kaynaklardan buyruklar aldıkları, dolayısıyla komuta birliği 
ilkesine uyulmadığıdır. 

Özekselleşme Eğilimleri 

Taşra kuruluşları ayrı birer belirgin amaçlı örgüt gibi davrandıkları 
ölçüde, özek görevlilerine, üst düzeydeki bir ortak birime baktığımız gözle 
bakabiliriz. Birleşik örgütlerde üst ortak birimlerin eylemci birimlerin 
birtakım eylemlerini kısıtlamaları gibi, özek örgütündeki birimler de ge-
nellikle taşra kuruluşlarının eylem özgürlüğünü kısıtlamaya çalışırlar. 
Özekteki bu birimler, taşra kuruluşlarına gittikçe kabaran oylumda yö-
nergeler yollayarak onların vargılarına egemen olmak isterler. Bunun so-
nucu, taşra kuruluşlarına bırakılmış olan kesin vargı yetkisi alanının git-
tikçe daralarak özekte toplanmasıdır. 

Özek kuruluşu içindeki özekselleşmede olduğu gibi, taşra ile özek ku-
ruluşları arasındaki özekselleşmede de genellikle kendiliğinden bir denge 
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kurulur. Taşra kuruluşları genel olarak özekselleşme sürecinin sonuna dek 
gitmesini önleyecek (dahası, ara sıra bu sürecin tersine işlemesini sağla-
yacak) ölçüde bir yerel yönetkil yandaşlık sağlarlar, dolayısıyla özek ku-
ruluşunun taşraya egemen olma çabası kimi kez söz konusu süreci dur-
duracak ölçüde açık bir tedirginlik uyandırır. 

Özek kuruluşundaki birimler, "yasaların uygulanmasında birörneklik" 
sağlamak için taşra kuruluşları üzerinde daha başka denetim yollarına 
gerek bulunduğunu öne sürerler. Burada tüzel kurumlarımız, "kişilerin 
değil, yasaların egemenliği" kavramıyla daha çok özekselleşmeye yardım-
cı olurlar. Bu kavram ile onun sonucu olarak denetim yetkilerinin özekte-
ki kuruluşlarda toplanması, öncelikle taşra örgütü kurulmasındaki ana 
nedenlerden biriyle açık bir çelişme içindedir. Bu neden, vargıları etkili-
yen yerel koşullan yakından tanıma gereğidir. Taşradaki görevliler, baş-
ka nitelikleri yanında, yerel koşullan iyi bilen kimselerdir. Dolayısıyla, 
taşra kuruluşlarının ana amaçlarından biri ürününü vermeye —yönetsel 
vargılar yerel koşulları yansıtmaya, bütün yurt ölçüsünde birörnek ol-
maktan çıkmaya— başlar başlamaz, daha önce istenen bu sonuçtan bu kez 
taşra kuruluşunun vargılama yetkisinin kısılması için yararlanılmak iste-
nir. Görülüyor ki, burada iki karşıt isteğin ortasmdayiz. Bir yandan yö-
netimin yerel ayrılıklarla özellikleri göz önünde tutmasını, öte yandan 
işlerin "eşit bir denkserlikle" yürütülmesini isteriz. 

Bağımsız Bildirişme Yolları 

Özek kuruluşunu oluşturan birimlere üst düzey ortak birimleri gö-
züyle bakılmaya başlanınca, bunun doğal sonucu taşra örgütünde söz ko-
nusu özek birimlerine koşut kuruluşlara gidilmesidir. Ortak birimler de, 
taşra kuruluşlarında kendilerinin karşılığı olan bir görevli ya da birim 
bulundurmaya çalışırlar. Bunun sonucu olarak, taşrada, özekteki ana bö-
lümlerden, yalnız söz konusu birimlerin işleriyle uğraşan birer görevli ya 
da küme bulunur; özekteki birim onlara yönergeler yazarak, izlenceler 
düzenleyerek, aradaki doğrudan bildirişme yolundan yararlanarak çalış-
malar üzerindeki etkisini artırabilir. 

Bu özekkaç eğilimin karşısında denge kurmak üzere, kimi kez özek 
örgütünde, taşrayla ilişki tekelini elinde bulundurmak isteyen, özekteki 
öbür birimlerin taşrayla kurdukları doğrudan, bağımsız bildirişme yolla-
rını ortadan kaldırmaya çalışan bir "taşra işleri birimi" kurulur. Özek ku-
ruluşundaki öbür uzmanlar, yetkelerini sıkıntı verici bir biçimde kısıtla-
maya çalışan böyle bir taşra işleri birimine karşı güçlü bir direnme göste-
rirler. Bölge yönetmeni de belki böyle bir birimin kuruluşunu kanşık duy-
gularla karşılayacaktır. Böyle bir birim, bir yandan astlarının özekle yazış-
ma yetkisini kısıtlayarak kendi durumunu güçlendirirken, öbür yandan 
da kendisinin örgütün başıyla ya da özekteki birimlerle doğrudan doğ-
ruya bildirişme yetkisini kısıtlar. 

/ 

Birleşik Nitelikteki Bakanlıkların Taşra Kuruluşlan 

Taşra örgütü ile bütünleşme düzeyi arasındaki ilişki biçimi özek ••' taş-
ra ilişkilerini geniş ölçüde etkiler. En yaygın biçim belirgin amaçlı ör-
gütlerin birer taşra kuruluşu bulunmasıdır. Örneğin, Orman Örgütü'nün 
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birçok bölge kuruluşları vardır; bunlarda birçok Ulusal Gezilikler, Ulu-
sal Gezilikler içinde de birçok orman bölgeleri bulunur.® 

Bununla birlikte, kimi kez de çeşitli belirgin amaçlı örgütlerden olu-
şan birleşik (ya da ana ortaklık türü) bir bakanlık için bir tek taşra örgütü 
kurulur. Örneğin, başka görevleri arasında kamu sağlığı, yaşlılara yardım, 
bakımsız çocuklara yardım, körlere yardım, emeklilik koruncu, işsizlik ko-
runcu işlerine de bakan ABG Güvenlik Örgütü'nün bir tek taşra kuruluşu 
vardır. Bu özekselleşmiş taşra örgütü kurulmadan önce de ABG Güven-
lik Kurulu'nun yetki alanına giren çeşitli belirgin amaçlı örgütleri kap-
sayan tek bir taşra örgütü oldum olası vardı. 

Bu durumda —bir başka deyişle taşra kuruluşu birleşik nitelikteki bir 
örgüte bağlı olduğunda— taşra kuruluşlarının kendileri birleşik birimler 
niteliğini kazanacaktır. Bunun gibi, Toplumsal Güvenlik Kurulu'nun böl-
ge kuruluşları başkentteki özek kuruluşunun nerdeyse küçük bir örneğiy-
di; Kurul'un yetki alanına giren çeşitli çalışmalar yapan bu bölgesel bi-
rimler, özekteki benzer birimlerde görülen özekkaç eğilimin bir eşini gös-
termekteydiler. 

Bu koşullar altında, taşra örgütü güçlü bir bölünme eğilimi gösterir; 
bölümler de kendilerini özekte benzer görev yapan belirgin amaçlı örgüt-
lere bağlı sayarlar. Örneğin, Toplumsal Güvenlik örgütünün taşra kuru-
luşlarındaki Yaşlılık, Dul - Yetim Koruncu birimleri kendilerini başkent-
teki, Yaşlılık, Dul - Yetim Kolu'nun taşra birimleri sayma, bu yüzden de 
bölgesel "eşgüdüm" çabalarına karşı direnme yolunda güçlü bir eğilim gös-
termişlerdir. Bölge kuruluşlarındaki eylemci birimler, görevliler, geçinge 
ya da yönetsel işler birimlerine, koşut birimden çok ortak birim gibi dav-
ranmışlardır. Bölgedeki eylemci birimler, çoğu kez, bölge yönetmenine 
bile yukarıya doğru giderek özeğe ulaşan bildirişme ya da yetke zincirin-
de bir dolam olmaktan çok, ortak birimlerdekilere benzer bir "eşgüdümcü" 
gözüyle bakmaktaydılar. 

Birleşik generkin taşra örgütlerinde edinilen deneyler, taşra kuruluş-
ları belirgin amaçlı örgütlere değil de birleşik örgütlere bağlı oldukların-
da yönetsel ilişkilerdeki anlaşmazlıklarla karmaşıklığın daha çok olacağı 
yolundaki genel görüşümüzü doğrular niteliktedir. Bu gibi örgütler içinde 
kendini gösteren bütün doğal güçler, taşra örgütündeki dayanışmayı bal-
talar; taşradaki eylemci birimlerle özekteki belirgin amaçlı örgütler ara-
sında doğrudan ilişkiler kurulması yönünde etki yapar. Taşradaki eylemci 
birimlerin bağlılıkları üzerinde de, koşut birimlerde olduğu gibi birbirine 
karşıt yönlerden gelen çekici etkiler bulunduğu görülür. 

Taşra Görevlilerinin Bağlılığını Kazanma Çabaları 

Özekteki kuruluşun birçok belirgin amaçlı örgütlerden ya da birçok 
6 içişleri Bakanlığı'ndaki kollara bağlı taşra kuruluşlarının birleştirilmesine 

ilişkin son önerilerin, söz konusu Bakanlığın birleşik bir örgüt olmaktan çıkıp, 
toplumsal bakımdan anlamlı bir "doğal kaynaklan geliştirme" amacına yönelmiş 
belirgin amaçlı bir örgüt durumuna gelmekte olduğu varsayımına dayanmakta 
olması, ilgi çekicidir. Bakınız: Alfred  C. Wolf,  "The Blending of  Area and Function," 
Public Administration Review, 9: 282-9 (Autumn, 1949). 
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ortak birimlerden oluştuğu yerlerde, bunların taşradaki çalışmaların ken-
dini ilgilendiren yönü üzerinde egemenlik kurmaya çalıştıklarını görmüş 
bulunuyoruz. Savaşın bir bölümü biçimsel örgüt yapısı içinde geçer. İlk 
yeğleme olarak, özek kuruluşundaki büyük birimler, yalnız kendilerine 
karşı sorumlu olmak üzere, ayrı bir taşra birimi kurmak isteyeceklerdir. 
Bunu başaramazlarsa, en azından taşra kuruluşlarında yalnız kendi çalış-
malarıyla uğraşan birer birim kurarak bu birimlerle doğrudan doğruya 
bildirişme olanakları sağlamaya çalışacaklardır. 

Özekteki birimler istedikleri biçimsel örgüt düzenini kurmayı başa-
ramayınca, taşra üzerindeki erklerini artırmak için başka araçlar kulla-
nabilirler. Taşrayla olan ilişkilerini bir taşra işleri birimi aracılığıyla sağ-
lamaları gerekiyorsa, bu ortak birimi, kendi yönergelerinin taşrada sıkı 
sıkıya uygulanmasının sağlanması yolundaki istekleriyle sürekli olarak te-
dirgin ederler. 

Taşra kuruluşlarına söz geçirmek, bu etkiyi artırmak amacını güden 
bu çeşitli girişimlerin ötesinde, onlara ek olarak, özekteki birimler, tası ada 
kendilerinin karşılığı olan birimlerin bağlılığını sağlamak amacıyla da sü-
rekli çaba gösterirler. Bu taşra görevlilerini, kimi kez onlara yeni konu-
lar üzerinde yönerge vermek, ancak daha çok onların bağlılıklarını ka-
zanmak üzere yaymaca yapmak amacıyla arasıra özeğe çağırırlar. Özeğe 
geldiklerinde kendilerine yemekler verilir, ağırlama toplantıları düzenle-
nir, özek kuruluşunun yüksek yöneticileri, olabilirse baş yönetici, onlarla 
konuşmalar yaparlar. 

Taşrada koşut birimleri bulunan özek birimleri, genellikle, ya "taşra 
adamları" denilen, sürekli olarak taşrada dolaşan bir gezici elçiler kümesi 
bulundururlar ya da olağan görevlileri taşra kuruluşlarındaki koşut birim-
leri ara sıra dolaşırlar.7 Görünüşte, bu gezilerin amacı yönergeler vermek-
tir, ancak gerçek amacın taşradaki koşut birimlerin bağlılığını elde etmek 
olduğu kuşkusuzdur. Bu iş için özel gezici elçiler ya da taşra adamları kul-
lanılıyorsa yönerge verme işi pek yapılamaz, çünkü bu kimselerin özeğin 
düşünce biçimi konusunda taşra görevlilerinden daha çok bir bilgileri ge-
nellikle yoktur. Bununla birlikte, gezici taşra adamları özeğe karşı bağlı-
lık duygusu yaratma ya da onu sürdürme bakımından önemli bir etki ya-
pabilirler. Böyle güçlü bir bağlılık yaratılıp sürdürülebilirse başka türlü 
biçimsel düzenler görece önemsizdir, çünkü bunlar özek kuruluşunun taş-
ra örgütüne ilişkin işlerde ağır basan bir etki kazanmasını sağlamaya ye-
tecektir. 

Özet olarak diyebiliriz ki, eylemci birimlerle ortak birimler arasındaki 
ilişkileri anlayan bir kimse özek - taşra ilişkileri sorununu da anlar. Bu 
sorunların çözüm yolları özünde birdir. İkisinde de benzer umutlarla bek-
lentiler, benzer kızgınlıklarla bunalımlar söz konusudur. 

SONUÇ 

Burada başlangıçta söylediklerimizi yinelemek yararlı olabilir: İlgimi-
zi daha çok anlaşmazlık durumları üzerinde toplamamız, yönetimin kar-

7 Bakınız: VVilliam D. Carey, "Control and Supervision of  Field Offices,"  Public 
Administration Review, 6: 20-4 (Winter, 1946). 

2 



şıt kümeler arasında sürekli bir savaştan başka bir nesne olmadığı anla-
mında yorumlanmamalıdır. Anlaşmazlıklar üzerinde gereğinden çok dur-
mamız, bu konunun yöneticilerin ilgisini de gereğinden çok üzerinde top-
lamasındandır. Sıkıntısız, anlaşmazlığa yol açmadan akıp giden konular, 
yöneticilerin, özellikle baş yöneticilerin ilgisini anlaşmazlıklardan ya da iş-
birliği sağlanamaması durumlarından çok daha az gerektirir. 

Büyük çaplı örgütlerde görev alanlar, anlaşmazlıklarla bunların çö-
zülmesinin günlük yaşamın başlıca olayları olduğunu bilirler. Yürütül-
mesinden kendilerini sorumlu saydıkları çalışmaları gerçekleştirmede ek-
siksiz bir yetkeyle donatılmış bulunmayan belirgin amaçlı örgütlerin buna-
lımları ile etkilemek istedikleri toplumsal bakımdan önemli kamusal amaç-
lardan eylemci birimlerce ayrı düşürülen ortak birimlerin bunalımları 
genişleme eğilimine yol açar. Birimler, birtakım görevlerle denetim ola-
nakları elde edip onları benimseyerek, toplumsal bakımdan yararlı bir işi 
başarmak için gerekli olduğuna inandıkları yetkileri kendi ellerinde topla-
maya çalışırlar. 

Ayrıca, anlaşmazlığın kaçınılmaz olarak ya da niteliği gereği kötü ol-
madığı konusunda okuyucularımızı uvarmamız gerekir. Anlaşmazlık çok 
çeşitli kimselerin yeteneklerinin vargıları etkilemesine olanak sağlayabi-
lir. Anlaşmazlıklar, bundan başka, üzerinde bir vargıya ulaşılması gere-
ken ana kamusal yönelti sorunlarının, yüksek, düzeydeki yöneticilerin, ya-
sa yapıcıların ya da kamunun ilgisine sunulmasında yararlı olabilir: bu 
sorunların genörgütün karanlıktaki birtakım düzeylerinde adı bilinmeyen 
kişilerce vargıya bağlanmasını önleyerek elerkil denetimin sağlanmasında 
önemli bir etki yapabilir. 
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15. 
Bölüm 

TAKIMIN SEÇİLMESİ: 
KAMU GÖREVİ, GÖREVLİ ALMA 

Örgütün, genellikle "görevli yönetimi" başlığı altında incelenen çeşit-
li önemli yönleri vardır. Geniş anlamda, yönetimin tümü kişilerle, onların 
davranışlarıyla ilgili olduğuna göre, tüm yönetimin görevli yönetiminden 
başka bir nesne olmadığı söylenebilir. Gerçekten de, kimi görevli işleri 
uzmanları kendi uzmanlık alanlarını bu geniş kapsam içinde tanımlamak 
isterler. Oysa, uygulamada, bu uzmanlar, örgüt açısından uzun dönemde 
çok büyük bir önem taşımakla birlikte, daha dar birtakım sorunlarla ilgi-
lenirler. Dar anlamda görevli yönetimi, genellikle görevlilerin işe alınma-
sıyla, bu arada yükselmelerle, bir görevden öbürüne geçişlerle, görevlilerin 
emeklilik, çıkarılma ya da çekilme gibi nedenlerle işten ayrılmalarıyla, 
eğitimleriyle, aylık ya da gündelikleriyle, sağlık, güvenlik ya da esenlik-
leriyle uğraşır. 

Bu betikte görevli yönetimine ilişkin uygulama yöntemlerinin ayrın-
tılı olarak incelenmesine girişilmeyecektir. Çevresinde başlı başına bir uğ-
raşın oluştuğu bu yöntemlerin yalınç bir incelemesi bile ayrı bir dürüm 
doldurur. Bizim amacımız bakımından önemli olan, görevli yönetiminin 
örgütün genel ortamı içindeki etkisini, genel yönetim kuramının incelen-
mesinden bir görevli yöneltisine dayanak olabilecek ne gibi ilkelerin çıka-
rılabileceğini ortaya koymaktadır. Örneğin, ölçme yöntemlerinin görevlile-
rin seçimindeki yeriyle ölçerlerden beklenen amaçları inceleyeceğiz, an-
cak onların düzenlenip kullanılmasıyla ilgili, görevliler uzmanlarına bıra-
kılması daha uygun olacak uygulayımsal, uğraşsal yönlerle ilgilenmeye-
ceğiz. 

Görevlilerin, buyruğa, yönetime, denetime bağlı kılınabilecekleri "ona-
ma alanı" daraldıkça —bundan önceki bölümlerde doğrudan örgütsel etki-
lerin onanma alanlarının gerçekten dar olabileceğini görmüştük— görev-
lilerin seçimi ya da eğitimi yoluyla uygulanan uzun dönemli etkiler daha 
da büyük bir önem kazanır. Kısa dönemde, elindeki görevlilerle çalışmak 
durumunda olan örgüt, onlara ancak buyruk, inandırma ya da özendirme 
yoluyla yaptırabileceği, onlarda da yapmak için gerekli anlayışın, beceri-
lerin bulunduğu işleri yaptırabilir. Uzun dönemde örgüt, elindeki yeni gö-
revliler alma, onları görev sırasında eğiterek daha yararlı duruma getir-
me olanağından yararlanarak kendi özyapısını tümüyle değiştirebilir. 
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Bu uzun dönemli etkiler yönetim görevlerinde bulunanlar bakımından 
özel bir önem taşır. Örgütten gelen doğrudan etkilerin en güçsüz olduğu 
yerler, örgütün yüksek düzeyleridir. Pek yakın, pek doğrudan bir gözeti-
min yöneticilerin girişim gücü ile erklerini yok etmesi sürekli bir çekin-
cedir. Yöneticilerin, "kendi kendini devinime geçirme" yeteneklerinin ola-
bildiğince yüksek olması, kendilerini edilgin değil etkin bir üye durumu-
na getirecek bilgiyle, örgütsel benimseme duygusuyla donanmış bulunma-
ları gerekir. Bundan dolayı, bu bölümde görevli süreçlerinin yönetim yer-
lerinde bulunanlar üzerindeki etkileri özel bir titizlikle incelenecektir. 

GÖREVLİ ALMA SORUNLARI 

Tartışmamız ilerledikçe daha iyi belirecek nedenlerle, örgüt dışından 
yeni görevliler alınması sorunu, söz konusu örgüt içindeki görevlilerin 
yükseltilmesi konusu da ele alınmadan incelenemez. Dolayısıyla, burada 
"görevli alma" deyimi olağan anlamından daha geniş, iki süreci birden 
içine alacak biçimde kullanılacaktır. 

Kamu kuruluşlarına görevli alma işi yönetkil bir ortam içinde yapıl-
dığından, özel kesimdeki işlere görevli alımından çok daha karmaşık bir 
nitelik taşır. Önce, Birleşik Amerika'daki kamu kuruluşları, göreve girişte 
yönetkil düşüncelerle adam kayırma yönteminin geniş ölçüde uygulandığı 
bir dönemden yeni kurtulmuşlardır. Kimi alanlarda —bu arada birleşik 
generkteki görevlerin yeterlik ilkesine bağlı kesiminde— görevli seçimin-
de yönetkil düşünceler tümüyle bir yana itilmiştir. Bununla birlikte, bir-
takım kentlerle üye generk yönetimlerinde —ayrıca "county" kuruluşla-
rının çoğunda— kayırma düzeni bugün bile yerini korumaktadır. 

İkinci olarak, kamu kuruluşlarına görevli alma yöntemlerinin, elerkil 
kurumlarımızdan kaynaklanan "çalışma elerimi* eşitliği" isteğini de göz 
önünde bulundurması gerekir. Çeşitli kimseler için çeşitli anlamlar taşı-
yan "eşitlik," genellikle, görevli seçiminin yeterlik ilkesine dayanması an-
lamına gelir; dolayısıyla eşitlik isteği kayırma ilkesinin karşıtıdır. 

Kamu görevlilerinin işe alınmasında üçüncü bir sorun, işe girişte be-
lirli kümelere öncelik verilmesi yolundaki karşıt isteklerden doğar. Eski 
savaşçıların yurtlan için gösterdikleri yararlıklar karşılığında kendilerine 
bir ülev tanınması, yerel görevlerin o yerlerin çocuklan için saklı tutul-
ması, birleşik generkteki görev yerlerinin ülkenin çeşitli kesimlerinden 
gelecek adaylara ayrılması ya da belirli anasoylardan, dinlerden olanların 
sayısal önemleriyle orantılı olarak göreve alınmaları gerektiği, öne sürü-
len istekler arasındadır. 

Kamu kuruluşlarının bu yönetkil koşullara uyduklannda özel kesim 
örgütleri gibi verimli çalışamayacaklan savı, belki —en azından bir öl-
çüde— doğru olabilir. Ancak doğru da yanlış da olsa böyle bir sav yersiz-
dir. Önemli olan, kamu yönetiminin yönetkil sürecin bir öğesi olduğudur. 
Kuşkusuz, bugün kamu görevlerinin ancak görev yerleri yeterlik ilkesine 

* Arapça kökenli fırsat  sözcüğünün karşılığı olarak kullandığımız elerimi bi-
leşik sözcüğünü, 'fırsat  bulmak' anlamına da gelen eli ermek eyleminden esinlene-
rek 1979 yüında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 

2 7 



göre doldurulursa gerektiği gibi yerine getirilebileceği görüşü gittikçe da-
ha çok benimsenmektedir. Son elli yıl içinde kayırma düzeninin yok edil-
mesi yolunda büyük gelişmeler olmuştur. Yeterlik ilkesini kısıtlayan —es-
ki savaşçılara işe girişte öncelik tanınması gibi— öbür isteklerin verim-
lilik gereklerine benzer biçimde boyun eğebileceği olasılığı çok daha az-
dır. Konu kuşkusuz yönetkil değerlere ilişkin sorunlarla ilgilidir; bu ko-
nuda yöneticiye vargı yetkisi verilmesi olasılığı da yoktur.1 

YETERLİK İLKESİ 

Bu ülkede kamu görevi düzeltiminin başlıca amacı yeterlik ilkesini 
egemen kılmak, bir başka deyişle kamu görevlerine o işi en iyi yapacak 
adayların atanmasını sağlamak olmuştur. Bu amaç ise, toplumumuzda yay-
gın olarak onanan birtakım değerlerin bir yansımasıdır. Söz konusu de-
ğerler şunlardır: (1) Yönetimdeki görevlilerin verimliliğe önem vermesi 
gerektiği, görevlilerin yeterliğinin erişilecek verimlilik düzeyini belirle-
mede başlıca etmen olduğu; (2) yönetimdeki görevlilerin "yönelti"ye —ana 
değerlere—- ilişkin konularla ilgili olmadıkları, dolayısıyla kamu görevli-
lerinin yönetkil bakımdan yansız olabileceği, öyle olması gerektiği; (3) 
işe girme olanaklarının yan tutulmaksızın tüm yurttaşlara açık bulundu-
rulması gerektiği. 

Yeterlik düzeninin amacı, kamu görevine aşağıdaki niteliklerin kazan-
dırılmasıdır: 

Yeteneklilik (böylece generke geliştirilmiş bir beceriyle, bir anlayışla 
iş görülmesi sağlanmış olacaktır). 

Yansızlık (böylece yönetim dalı kendi istencini benimsetecek yerde 
yasama örgeninin yönetkil istencini uygulayacaktır). 

Elerimi eşitliği (böylece kamu kuruluşları geçimsel elerkine katkıda 
bulunacaklardır). 

Yeteneklilik 

Kamu görevine yetenekli, yarışmayla seçilmiş kişileri alma amacı, 
kuşkusuz verimlilik ilkesinin doğal bir gereğidir. Kamu yönetimince gö-
rülen işler savurganlığa düşülmeden sağlanacaksa, generkin olabildiğince 
becerili kimseleri çalıştırması önem taşır. Bu amaçta, generkin amaçları-
nın bir veri olarak belirtilmiş bulunduğu, yönetim dalının görevinin be-
lirli değer öncüllerini (yasama örgenince onanan yöneltiyi) benimsemek, 
generkin olanaklarını onları gerçekleştirmek için kullanmak olduğu varsa-
yımı saklıdır. Yönetsel kuruluşlardaki görevlilerin yalnız gerçeğe (değer-
lerin nasıl gerçekleştirileceğine) ilişkin sorunlarda vargılama yetkisi söz 

1 özel iş çevrelerindeki atamaların tümüyle yeterlik ilkesine dayanmakta ol-
duğu da söylenemez. Atanmalarla yükselmelerde yöneticilerin, dahası öbür görev-
lilerin yakınlarına kayırıcı işler yapılır. Birçok tecim kurumları anasoysal, dinsel 
bakımdan ayrı işlem yaparak kendilerini yetenekli birtakım kimselerin katkıların-
dan yoksun bırakmakta, "elerimi eşitliği" ilkesine yer vermeleri yolunda yasalarla 
konmak istenen yükümlülüklere sertçe karşı durmaktadırlar. 
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konusuysa, görevlilerin gerçeğe ilişkin konularla gerektiği gibi uğraşabi-
lecek nitelikte olmalarını (uzmanlıkla, beceriyle donatılmış bulunmaları-
nı) isteyeceğiz. 

Tersine, görevlilerin gerçeklere ilişkin sorunlarda olduğu gibi değer-
lere ilişkin birçok sorunlarda da değerleme yetkilerinin bulunduğunu dü-
şünürsek, bu kez "yeteneklilik" kavramı capraşıklaşır. Bu durumda, gö-
revlileri alırken yalnız adaylar arasındaki beceri, anlak ayrımlarını değil, 
değerleme yetkilerinin alanına giren yönelti sorunlarına karşı olan tu-
tumları arasındaki ayrımları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Bun-
dan dolayıdır ki, görevlilerin yeterlik ilkesine göre seçilmesi gerektiği gö-
rüşü, onların değerlere ilişkin sorunlar üzerinde "yansız" olabilecekleri, 
öyle olmaları gerektiği yolundaki bir ön varsayıma dayanmaktadır. Yan-
sızlık varsayımı bundan sonraki kesimde daha çok incelenecektir. 

Görevlilerin yansız olabileceklerini, öyle olmaları gerektiğini düşün-
sek bile, yine de yeterliği sınavla saptama sorunuyla karşı karşıyayız. Eli-
mizde çeşitli adaylar içinde hangisinin en yeteneklisi olduğunu ortaya ko-
yacak araçlar var mıdır? Geçerli sınav yöntemleri yoksa, yeterlik ilkesi 
gerçekleştirilme araçlarından yoksun bir iyi dilek gösterisinden başka ne-
dir? 

Olumlu yönüyle yeterlik ilkesi, en uygun görevlilerin seçilebilmesinde 
kullanılabilecek yöntemlerin bulunmasını gerektirir. Olumsuz yönüyle ise 
bu ilke, yeteneklilik dışındaki düşüncelerin görevli seçiminde etkili olma-
sını önleyecek yöntemlere gereksinme gösterir. Görevli seçiminde bu ye-
terlik dışı düşüncelerin bir yana itilmesi sorunu daha çok yönetkil yön-
deşlik kayırmalarına son verilmesiyle ilgilidir. Ancak bütün sorun kayır-
ma sorunu değildir. Hangi çeşit olursa olsun, öznel bir öğe görevli seçimi 
sürecini etkileyince, yeterlik dışındaki düşüncelerin işe karışması sakın-
cası vardır. Yönetim yeteneğini ölçmekte kullanılabilecek nesnel yöntem-
ler bugün için öylesine yetersizdir ki usu başında bir kimse önemli bir 
yönetim görevine atama yaparken onlara tümden bel bağlayamaz. Çoğu 
kez, kişisel tanışıklık ya da güvenilir bir uğraşsal kaynaktan gelecek bir 
öğütleme, şu ya da bu ölçerden daha iyi bir yeterlik belirtisidir. Ancak 
böyle bir kişisel değerlemeye yer verilince onun kötüye kullanılması na-
sıl önlenebilir? Yakınlara ya da "okul arkadaşlarına bağlılık yanlış var-
gılara kaçınılmaz bir biçimde yol açmaz mı? Öyleyse, en yeteneklinin se-
çileceğine, gerçek bir elerimi eşitliği sağlanacağına güvenemeyiz. Görevli 
seçimi sürecini incelerken bu gerçek de unutulmamalıdır. 

Yansızlık 

Yansızlık amacı, "yönelti" ile "yönetim" arasındaki geleneksel ayrım-
dan, bir başka deyişle görevlinin değer yargılarında bulunmadığı, yalnız 
yönetkil yoldan belirlenen "generk istenci"ni uygulamakla yetindiği var-
sayımından kaynaklanır. Kamu görevlerinde yansızlığın istenen ya da eri-
şilebilecek bir nesne olduğu varsayımına çeşitli nedenlerle karşı çıkıl-
mıştır. 

İzlenceye Bağlılık Sorunu. Yeterlik ilkesinin birçok yandaşları gibi, 
kayırma düzeninin savunucuları da, yöneltiyi uygulayanların yasama ör-
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geninin öngördüğü izlenceye yakınlık duyan, ona arka çıkan kimseler ol-
maları gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bu sav, çoğu kez yeterlik ilkesinin 
yönetimde komuta düzeninin en üst düzeylerini de içine alacak biçimde 
uygulanmasına karşı koymak üzere kullanılmaktadır. Alt düzeylerdeki gö-
revlilerin "yönelti" üzerinde az bir değerleme yetkisi bulunduğu düşünül-
se bile —bunun tartışılabilir bir düşünce olduğunu göreceğiz— baş yürü-
tücünün bir ya da iki aşama altında bulunan başlıca örgüt birimleri baş-
kanlarının önemli yönelti saptama görevleri bulunduğu kuşkusuzdur. Bu 
nedenle, bakanlar, başmanlar,* başman yardımcıları ile kol başkanlarının 
birçoğu oldum olası yeterlik ilkesinin gerektirdiği biçimsel seçme yöntem-
lerinin dışında tutulmuştur. 

Gerçek sorun çizgiyi nereden çekeceğimizdir. Bir kent yönetiminde 
ana örgüt bölümü başkanının işindeki yönelti saptama öğesi, onun görev-
liler yasasının yeterlik ilkesi ile sınav yükümlülüğüne ilişkin buyrukları-
nın kapsamı dışında tutulmasını, bir başka deyişle özgürce atanmasını ge-
rektirecek ölçüde önemli midir? Birleşik generkteki bakanlıkları oluşturan 
kolların başkanlarının ya da o kollardaki başlıca bölümlerin başındakilerin 
durumu nedir? Örgüt biriminin yapmakta olduğu işin niteliği bakımın-
dan tartışmalı bir konu olup olmaması ilkesine göre bir ayırıma gidilmeli 
midir? Bu soruların kolay bir yanıtı olmadığına göre, hangi görevlerin ye-
terlik düzeni içinde tutulması gerektiği konusu tartışmaya oldukça elve-
rişlidir. 

Bugün birçok kamu yönetimlerinde yönetkil kayırma ilkesi geniş öl-
çüde uygulanmakla birlikte, bütün kamu görevlerinin yönetkil yöndeşlik 
bağlılığına bakılarak doldurulması görüşünü savunanların sayısı azdır. 
Başlangıçta görevliler yasasının kapsamı dışında bulunan Yeni Düzen ku-
ruluşlarının ilk dönemlerdeki deneyleri sırasında ortaya çıkan ilginç bir 
görüş, görev yerlerinin yöndeşlik bağlılığı yanında yeterliğe de bakılarak 
doldurulabileceğidir. Bu görüş, Elerkil Yöndeşliğin, adaylar arasında kim-, 
lerin yönetkil bakımdan beğenilir olduklarını ortaya koymak amacıyla 
kendine özgü bir özel inceleme düzeni kurduğu kimi Yeni Düzen kuruluş-
larında eylemli olarak da uygulanmıştır. 

Uygun koşullar altında karma bir kayırma - yeterlik düzeninin nasıl 
işleyebileceğini, Paul Appleby Civilian Conservation Corps (CCC) dene-
yini anlatırken başarıyla açıklamaktadır: 

CCC'nin Ormaıı Örgütü'ndekine benzer görevlilerle donatılmasının, onun gibi 
yönetilmesinin sağlanması Orman Örgütü Başkanı'nın başlıca göreviydi. Söz ko-
nusu örgütün Başkam, Bakan'a yeni kuruluşun da gecikmeden yeterlik düzeninin 
kapsamı içine alınmasını öngören bir bakanlık buyruğu çıkarılmasını önerdi. Böy-

* Başman sözcüğünü, bir bakanlığın yönetsel sıradüzenimn en üst düzeyinde 
bulunan, onun baş yöneticisi olan kamu görevlisini anlatan Arapça kökenli müs-
teşar sözcüğüne karşılık olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskı-
sında kullandık. Daha sonra bu sözcüğün Türk Dil Kurumu'nun 1935 yılında çıkar-
dığı Cep Kılavuzu'nda Osmanlıca erkân, rüesa sözcüklerinin tekili Crükn) anlamın-
da kullanılmış olduğunu gördük. Bu eski öneri bugüne değin kullanım alanına gir-
mediği için sözcüğün anlam bakımından uygun düştüğü müsteşar karşılığı olarak 
tutunup yaygmlaşabileceğini sanıyoruz. (Çeviren) 
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lece örgüt Başkam'mn sorumluluğunu üstlenebileceği bir yapı çatısı ile görevlile-
rin ortaya konması olanağı sağlanmış oldu. Bu iyi başlangıçtan sonra Orman Ör-
gütü Başkanı Binbaşı Stuart'ı çağırıp içinde bulunduğumuz yönetkil güçlüğü çöz-
mede bize yardımcı olmasını istedim. Kendisinden, bu yeni kuruluşta, yeter uzun-
lukta aday adı verildiğinde, yönetkil bakımdan uygun görülebilecek kimselerin 
atanması da bunun tersi ölçüsünde olanaklı sayılabilecek yüz görev yeri belirleyip 
bildirmesini istedim. Bu yoldan doldurulacak görevlere atanacaklarda aranması ge-
rekli nitelikleri kendisinin saptamasını söyledim. "Adamları yönetkicilerin değil 
sizin seçeceğinizden kuşkunuz olmasın. Ad dizelgelerini yönetkiciler düzenleyecek, 
ancak seçimi siz yapacaksınız. Dilediğiniz uzunlukta dizelge isteyebilirsiniz. El-
verişli bir kimse bulamazsanız, içinde istediğiniz sayıda yeni adlar bulunan başka 
dizelgeler isteyeceğiz." Kendisini inandırabilmek, söz konusu düzeni gerçekleştire-
bilmek için iki üç yedil gerekti. Ancak düzen öylesine iyi işledi ki Orman Örgü-
tü kendi isteğiyle bu düzeni CCC'deki binlerce görev yerini içine alacak biçimde 
genişletti. Birtakım değişikliklerle, yeni, yeterlik düzenine bağh olmayan kuruluş-
lara görevli bulmada bakanlık ölçüsünde kullanılan düzen bu oldu. Binbaşı Stuart'ı 
inandırabilmek için, bugün de kayırma yönteminin önlenemediği yerlerde bu uy-
gulamaları durdurmak bakımından çok önemli olduğuna inandığım birtakım il-
keler buldum. Sorumlu yöneticiler hangi görevlerin yalınç birtakım nitelikleri ge-
rektirdiğini, dolayısıyla denetim altına alınmış bir kayırma yönteminin nerelerde 
görevlilerin yeteneksizleşmesine yol açmayacağını saptamalıdırlar. Çalıştırılacak 
olan kimseler yönetkicilerce değil, sorumlu yöneticilerce seçilmelidir.2 

İş Güvencesi Sorunu. Yansızlık ilkesi bir yana bırakıldığında karşıla-
şılacak bir sorun, yönetkil erki elinde bulunduran yöndeşliğin değişmesi 
sırasında görevde bulunanların güvenliğiyle ilgilidir. Göreve atanmada 
yöndeşlik onayına karşı öne sürülen önemli bir görüş, iş güvenlikleri yö-
netkil bir yöndeşliğin yazgısına bağlandığında yetenekli kimselerin kamu 
görevi almak istemeyecekleridir. Öte yandan, yönetkil onay yalnız açık 
görevlere yapılacak atamalar için gerekliyse, erke yeni gelen bir yöndeş-
liğe "aktarılan" görevlilerin bu yöndeşliğin izlencesine karşı yakınlık duy-
maları nasıl sağlanacaktır? 

Görülüyor ki burada bir ikilemle karşı karşıyayız. Yansızlık istenmi-
yorsa, yönetkil onay eski, yeni tüm görevliler için aranmalıdır. Ancak bu 
yola gidilince de kamu görevlileri güvenceden yoksun kalacak, bundan 
da yeterlik ilkesi olumsuz yönde etkilenecektir. 

1932'den sonra birleşik generk yönetiminde görüldüğü gibi, yönetkil 
erk değişikliğinin, yeni generk eylemleri ile onları uygulayacak yeni ku-
ruluşlar ortaya çıkardığı durumlarda böyle bir güçlük söz konusu olmaz. 
Gerçekten de, bu konuda elle tutulur kanıtlar bulunmamakla birlikte, 
Elerkçilerin yeni yasaların uygulanmasını eski kuruluşlara bırakmak is-
temeyişinin başlıca nedenlerinden birinin, Yeni Düzen'e bağlı görevliler 
kullanma isteği olduğu ileri sürülmüştür. Yeni bir yönetkil erk yeni eylem 
izlenceleriyle yeni kuruluşlar getirdiğinde sıkı bir yeterlik düzeninin yö-
netkil onayı gerektiren bir düzene yeğ tutulup tutulmaması gerektiği so-
rusunu yanıtlamak kolay değildir. 

Kimi gözlemciler (Harold Laski bunların tanınmış bir örneğidir), yön-
deşlik tartışmaları yürütüm yöneltisinde önemsiz birtakım değişikliklerle 

2 Paul Appleby, Big Democracy (New York: A. Knopf,  Inc, 1945), y. 151-2. 
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ilgili olduğu sürece, yansızlığın olanaklı, belki de istenir bir nesne oldu-
ğunu, buna karşılık daha önceki yönetkil erkin izlencesinden önemli ölçü-
de ayrı bir izlenceyle ortaya çıkan yeni bir yönetkil erkin şimdiki görev-
lilere güvenemeyebileceği görüşünü savunmuşlardır. Dolayısıyla, Laski İn-
giliz kamu görevlilerinin İşçi Yürütümüne bağlılıkla iş görebileceği ya da 
bunu isteyeceği konusunda kuşkular belirtmiştir. Bu kuşkuların ne ölçü-
de yerinde olduğu şimdilik deneme evresindedir.3 

Yöndeşlik Bağlılığı, İzlenceye Bağlılık. Bu ayırım bizi daha da deği-
şik bir düşünce çizgisine götürür. Yöndeşlik onayından yana, yansızlığa 
karşı olan kanıt, bir kimsenin yürütüm izlencesine olan yakınlığının onun 
hangi yöndeşliğe bağlı olduğuna bakılarak ortaya konabileceği varsayımı-
na dayanır. Bu varsayımı Amerika'daki iki yöndeşlikli düzende savunmak 
güçtür. Ana yöndeşliklerden ikisi de çeşitli, çoğu kez birbirine karşı yö-
netkil kümelerden oluştuğuna göre, yönetkil yoldan işe alınacak kimsele-
rin erkteki yöndeşlik izlencesinin tümüne ya da büyük bir bölümüne ya-
kınlık duymaları şöyle dursun, belirli bir yönetkil görüşlerinin bulunabi-
leceği olasılığı bile azdır. 

Bu durumda, göreve atanma, bir yöndeşliğe bağlılığın ödülü olacaksa, 
bütün durumlarda belirli bir yönetkil izlenceye de bağlılığın ödülü olamaz. 
Bağlılıkları çoğu kez kendilerine kamu görevi verilerek ödüllendirilen 
"koyu yöndeşlikçiler" genellikle yöndeşliğin başarısına belirli bir yürü-
tümün izlencesinin başarısından daha çok önem veren kişilerdir. Bu koşul-
lar altında, Yeni Düzen düşüncesinin çoğuna sertçe karşı çıkan Jesse 
Jones'm, Yeni Düzen yönetsel düzeninin başlıca öğelerinden biri olması 
beklenen Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun yöneticiliğine getirilmesi-
ne, orada alıkonmasma şaşmamak gerekir. Ulak Bakanlığı gibi, yaptığı iş 
görünüşte yöndeşlik tartışmalarıyla ilgili olmayan kuruluşlarda da birçok 
görevlerin yönetkil atamalara, çoğu kez yönetkil yönelimi belirgin kuru-
luşlarda olduğu ölçüde bırakılmış olmasına şaşılmamalıdır.4 

Yöndeşlik bağlılığı bir kamu görevlisinin değer öncüllerinin tek kay-
nağı değildir. Amerikan kamu kuruluşlarında, yöneltiye karşı takınılan 
tutumları etkileme bakımından, uğraşsal bağlılıklar yönetkil yöndeşlik 
bağlarından belki de çok daha büyük bir önem taşımıştır. Tarım, işçi akı-

3 B a k ı n ı z . F r i e d r i c h , C o n s t i t u t i o n a l G o v e r n m e n t a n d D e m o c r a c y ( B o s t o n : G i n n 
a n d C o „ 1946) , B ö l ü m 19; a y r ı c a : H e r m a n F i n e r , T h e o r y a n d P r a c t i c e o f  M o d e r n 
G o v e r n m e n t ( G ö z d e n g e ç i r i l m i ş b a s k ı , N e w Y o r k : H e n r y H o l t a n d Co. , 1949) , y . 
871-85. 

4 1938'de seçimi yasal açıdan yeterlik ilkesine bağlı olmayan Birleşik Generkteki 
Kol başkanlarından altısı yönetkil düşüncelerle seçilmiştir. Bunlar, Gelirler Kolu, 
Geçişlik" Kolu, Akçal İşler Yönetmeni, Akça Basımevi, Ulusal Toprak Kolu, Balık-
çılık Kolu'ydu. Bunlardan yalnız son ikisi, kol başkanının yöneltiye ilişkin görüş-
lerinin kuruluşun izlencesini önemli ölçüde etkileyebileceği kuruluşlarda yer al-
maktaydı. Öte yandan, Su İşleri Kolu, Dış - İç Tecim Kolu, Çocuk Sorunları Kolu, 
Kadın Sorunları Kolu, İş Uyuşmazlıkları Kolu, Eğitim Kolu, Gündelikler - Çalışma 
Sürevleri Bölümü, Göçmenler - Yurttaşlık İşleri Kolu, Kızılderililer Kolu ile Otlak-
lar Bölümü'nün başkanları görünüşe bakılırsa yönetkil olmayan bir yoldan seçil-
mişlerdi. Arthur W . Macmahon ile John D . Millett, F e d e r a l A d m i n i s t r a t o r s ( N e w 
York: Columbia University Press, 1933), 21-4'üncü bölümler. 
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mı, görevlicilik akımı, daha başka birçok akımlar kendilerine özgü ülküler 
taşımış, bu yoldan ilgili uğraş üyelerini etki altında bulundurmuşlardır. 
Amerika'daki kamu kuruluşları çıkar kümelerine ya da "alıcılar" küme-
lerine yönelmiş bulundukları ölçüde, bu kümeye ya da uğraş bağlılıkları 
yönetsel vargılar için birçok önemli değer öncülleri sağlamışlardır. Bu 
bakımdan, Amerika'daki kamu görevlileri yansızlıktan uzak kalmışlar, ye-
terlik ilkesinin uygulanmasına ilişkin yöntemler, bu uğraşsal ölçüleri güç-
lendirdikleri ölçüde yansızlığı bozan etkiler yapmışlardır.5 

Özet. Sonuç olarak yansızlık konusundaki geleneksel sav, kamu gö-
revlisini, yasama örgenince belirlenen yöneltiyi uygulayan yalınç bir gö-
revli saymaktadır. Bu varsayım yanlış olsa bile —dar anlamda yorumlan-
dığında kesinlikle öyledir— görevlilerin yönetkil erki elinde tutan yön-
deşliğin izlencesine yakınlığını kazanmak için gösterilecek bir çaba, kamu 
görevinden yaşamuğraşları* yaratılmasını güçleştirecektir. Üstelik yönet-
kil kayırma, Amerikan yöndeşlik düzenindeki işleyiş biçimiyle, izlenceye 
karşı bağlılığın bütün durumlarda güvencesi olamaz. 

Elerimi Eşitüği 
Birleşik Amerika'da çalışanların yaklaşık onda biri kamu kuruluşla-

rında çalışmakta olduğuna göre, kamu görevine girebilme olanağı önemli 
bir geçimsel ülevdir. Yeterlik ilkesine dayanan bir kamu görevliliği ya-
şamuğraşmm ortaya çıkışı genellikle bu ülevin değerli bir güvencesi sa-
yılmıştır. 

Jackson'cı Görüş. Ancak konuya başka türlü de bakılabilir. Andrew 
Jackson'ın ortaya attığı ilk, yaygın yönetkil kayırma düzeni, bir ölçüde, 
yurttaşlar arasında eşitlik sağlama düşüncesine dayanmaktaydı. Jackson, 
Kurultay'a sunduğu ilk yıllık bildirisinde kamu görevlerinin el değiştir-
mesi ilkesini savunurken şöyle diyordu: 

Kamu görevi bir çeşit iyelik konusu, generk ise yalnız kamu yararı için ya-
ratılmış bir araçtan çok kişisel çıkarlara yarayan bir araç sayılmaktadır. Kimi 

° G e ç i ş l i k sözcüğünü Yunanca ya da İtalyancadan bozma bir sözcük olan g ü m -
rük karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullan-
dık . ( Ç e v i r e n ) 

5 Macmahon'la Millett'in topladıkları bilgiler, Birleşik Generk kuruluşlarındaki 
kol başkanlarının seçiminde alıcılar ya da uğraş kümelerine karşı beslenen bağ-
lılıkların taşıdığı önemi ortaya koyacak niteliktedir. Tarım Bakanlığı'nda, "örgüt-
sel" uğraşların karşıtı olarak, uğraşsal yaşamuğraşlarınm birçok örnekleriyle kar-
şılaşılabilmektedir. Gerçekten de bu bakanlıkta kol başkanlarının birçoğu bakan-
lık dışında, üye generk örgütlerinde ya da bilimyurtlarmda uzun deneyler edin-
miş kimselerdir. Kadın Sorunları Kolu'nun başkanı önceleri işçilerin örgütlendiril-
mesi konusunda çalışmış, Eğitim Yöneticisi daha önce kent yönetimi okullar baş-
kam olarak görev almış, Buluşbelgeleri Yöneticisi uzun süre özel buluşbelgesi sa-
vunmanlığı yapmış, Deniz Denetleme - Gemicilik Kolu başkanı gemi yapım işle-
yiminde sorumlu yönetim görevlerinde bulunmuştur. Üstteki yapıt. 

* "Yaşamuğraşı" sözcüğünü Batı dillerindeki "kariyer" sözcüğünü karşılamak 
üzere türetip ilk kez bu yapıtın 1973 baskısında kullandık. Bu karşılığın, sözcüğün 
16. bölümünün ilk bölücüğünde açıklanan anlamına da oldukça uygun düştüğünü 
sanıyoruz. ( Ç e v i r e n ) 

2 



k i ş i l e r d e y i y i c i l i k , k i m i s i n d e d o ğ r u d u y g u l a r l a i l k e l e r d e n s a p m a , g e n e r k i d o ğ r u l 
a m a ç l a r ı n d a n u z a k l a ş t ı r m a k t a , o n u ç o k l a r a k a r ş ı a z l a r ı t u t a n b i r a y g ı t d u r u m u -
n a g e t i r m e k t e d i r . B ü t ü n k a m u g ö r e v l i l e r i n i n ö d e v l e r i u y a n ı k k i ş i l e r c e k o l a y l ı k l a 
y e r i n e g e t i r i l e b i l e c e k a ç ı k h k t a , y a l m ç l ı k t a d ı r , y a d a e n a z ı n d a n o d u r u m a g e t i r i -
l e b i l i r . i n a n c ı m o d u r k i , k i ş i l e r i n k a m u g ö r e v l e r i n d e u z u n s ü r e k a l m a l a r ı n d a n d o -
ğ a c a k s a k ı n c a l a r , o n l a r ı n d e n e y l e r i n d e n s a ğ l a n a c a k k a z a n ç l a r d a n d a h a ç o k t u r . 

K a m u g ö r e v l e r i n i n k a m u y a r a r ı n a y a r a t ı l d ı k l a r ı b i r ü l k e d e k i m s e n i n o n l a r 
ü z e r i n d e b a ş k a l a r ı n d a n d a h a ç o k ü l e v i y o k t u r . K a m u g ö r e v l e r i , b e l i r l i k i m s e l e r c e 
k a m u y a r a r ı n a k a r ş ı k u l l a n m a k i ç i n y a r a t ı l m a m ı ş l a r d ı r . 6 

Jackson'cı görüş, ister generk örgütünde uzun süreli yaşamuğraşları 
yaratılarak, ister kamu görevlileri toplumun belirli bir kesiminden seçi-
lerek olsun, kamu görevinin genel yurttaş çoğunluğundan önemli ölçüde 
ayrılmasına karşıydı. Jackson, elerki ilkesine aykırı bir kamu görevi uğ-
raşının ancak görevlerin yurttaşlar arasında el değiştirmesiyle önlenebi-
leceğine inanıyordu. 

Bugün Jackson'ın elerimi eşitliğini korumak için kamu görevlerinin 
el değiştirmesi görüşünü benimsemek eğiliminde olanlar azdır. Kamu yö-
netiminde —yukarıda tartıştığımız— yeterlik gereksinmesi, çoğu kimse-
leri kamu görevlerinin el değiştirmesinin büsbütün olanaksız değilse bile 
inanılmaz ölçüde savurganca olacağına inandırmıştır. Buna karşılık, yeter-
lik ilkesinin kamu görevi için en elerkil dayanak olduğu ileri sürülmek-
tedir. 

Kayırma Olanakları. Bununla birlikte, daha tüm kuşkular giderilmiş 
değildir. Geçerli sınav yöntemleri bulunmadığı için, yüksek yönetim gö-
revleriyle bilimsel ya da uygulayımsal görevlere adam almada nesnel bir 
yarışma yöntemi uygulamanın çok güç olduğuna daha önce değinilmişti. 
Birleşik generk kuruluşlarında bile, bu üst görevlere yapılan atamalarda 
kişisel yakınlıklarla salık vermelerin çok önemli bir payı bulunduğu kuş-
kusuzdur. Bu durumun ana nedeni, yöneticilerin kişisel bir kayırma dü-
zeni kurma isteklerinden çok, geniş, karmaşık çalışmaların yürütülmesin-
de görev alacak astlarının seçiminde yetersiz birtakım sınav yöntemleri-
ne karşı besledikleri, anlaşılması kolay bir güvensizlik duygusudur.7 

6 James D. Richardson (yayındüzenci), A Compilation of  the Messages and 
Papers of  the Presidents, (2 nd ed„ Washington: Bureau of  National Literatüre, 
1913), dürüm 2, y. 1012. 

7 M a c m a h o n ' l a M i l l e t t ' i n a n d ı k l a r ı a ş a ğ ı d a k i i k i o l a y , b u n u n y ü k s e k d ü z e y l e r d e 
d e , a l t d ü z e y l e r d e d e g ö r ü l e n ö r n e k l e r i d i r : 

a. "(William H. McReynolds), yem kurulan Tarım ödenç örgütü'ne görevliler 
yönetmem olarak atanmıştı. 

"Tarım Ödenç Örgütü'nün Yöneticisi olan Henry Morgenthau, Jr„ artık 1933'te 
Akçal işler Başmanhğma atandığında McReynolds'u kendisine yardımcı olarak al-
mıştı. Bir ay sonra Morgenthau Akçal İşler Bakanı, McReynolds ise bakanlığa Yö-
netsel Yardımcı oldu." Adı geçen yapıt, y. 27-8. 

b . "Burlew yem Ulak Bakanı Will H. Hays'e özel yazmanlık yönetmeni oldu. 
Dr. Hubert Work'ün yanında da bu görevi yaptı; Dr. Work 1923'te İçişleri Bakan-
lığı'na atanınca Burlew'yu yanında götürdü." Adı geçen yapıt, y. 30. 
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Elerimi Eşitliği, ikinci bir kuşku, öğrenim olanaklarının eşit olmaktan 
uzak bulunduğu bir toplumda sınav ilkesine göre atanmanın yalnız bu ola-
naktan yararlanabilmiş kimselere üstünlük tanıdığı gerçeğinden kaynak-
lanmaktadır. Kurultay, biraz da bu yüzden birleşik generk yönetimindeki 
görevlerin çeşitli üye generklere çoğaya göre ayrılmasında genellikle di-
renmiş, kimi generklerin yasama örgenleri üye generklerle yerel yönetim-
lerdeki görevlere atanmada öğrenim koşulu aranmasını yasaklamışlardır. 
Kuşkusuz, yeterlik ilkesine karşı çıkışların bir bölümü yönetkil olmasa 
bile yöresel kayırma düşüncelerinden kaynaklanmıştır. Ancak bu direniş, 
yüksek görevlilerin geniş ölçüde yüksek öğrenim görmüş kimseler arasın-
dan seçildiği bir kamu görevlileri düzeninin gerçekten elerkil olup olma-
yacağı konusundaki kuşkuları da yansıtmaktadır. 

ingiliz kamu görevi düzeni bu bakımdan iyi bir örnektir, ingiltere'de 
üst yönetim görevleri, geleneksel olarak, bilimyurtlarmın nerdeyse tümü 
özel orta öğretim kurumlarının en iyi ürünlerini seçmek amacına yönel-
miş yarışma sınavlarında başarı gösteren adaylar alınarak doldurulur. Bu-
nun sonucu olarak, geçmişte bu görevler "alt bölütlere" nerdeyse kapalı 
kalmış, ingiliz kamu görevi düzeni, içinde görev aldığı toplumun bölüt 
yapısını olduğu gibi yansıtmıştır.8 

"Ödüllendirme" Görüşü. Yeterlik ilkesinin sıkı bir biçimde uygulan-
masına karşı yöneltilen bir ölçüde değişik bir görüş, kamu kuruluşların-
daki görevlerin toplumdaki belirli kümeler için "ödül" olarak kullanılması 
yolundaki isteklerde yansımaktadır. 1930'lardaki geçimsel bunalım sıra-
sında, "yerel görevlerde o yerin çocuklarının çalıştırılması gerektiği" yo-
lunda, çoğu kez üye generklerle yerel yönetimlerin yasalarına da yansıyan 
yaygın bir kanı vardı. Eski savaşçılara şu ya da bu biçimde öncelik tanı-
yan yasalarla ise bugün nerdeyse kamu tüzel kişilerinin tümünde karşı-
laşılmaktadır. 

işsizliğin yaygın olduğu, bütün işlerin istekle karşılandığı dönemlerde 
eski savaşçılara öncelik tanıyan yasalarla ilgili istekler doruğuna ulaşır. 
Bu tür yasaları kamu yönetiminde verimlilik gereksinmesiyle bağdaştır-
mak da yine bu gibi dönemlerde özellikle güçleşir, işsizlik özel işleyimde 
çalışanlar için yüksek niteliklilerden çok düşük niteliklilerin işten çıkarıl-
ması sonucunu vereceğinden, söz konusu yasalar —özellikle atanmalarla 
ilgili yaş kısıtlamalarını kaldıran buyruklar taşıdıklarında— ortalama ye-
tenekte (ne iyi, ne kötü) kimselerin kamu kuruluşlarına göç etmesi eğili-
mini güçlendirirler. 

Birleşik generk yönetiminde iki Büyük Savaş arasında eski savaşçılara 
ayırıcı işlem yapılmasını öngören yasalar konusunda edinilen deneyler 
bu bakımdan ilginçtir. Eski savaşçıların sınavda aldıkları değere 5, savaşta 
sakatlanmışlarınkine 10 sayı eklenmesi gerekiyordu. Sınavla girilen görev-
lere yapılan atamalarda, toplam erkeklerin %12'sini oluşturan eski savaş-

8 Ö t e y a n d a n İ n g i l t e r e d e k i b ö l ü t y a p ı s ı n d a k e n d i n i g ö s t e r e n , İ k i n c i B ü y ü k S a -
v a ş ' ı n h ı z l a n d ı r d ı ğ ı g ü ç s ü z l e ş m e i l e İ ş ç i Y ö n d e ş l i ğ i ' n i n y ö n e t k i l e r k i a l ı ş ı k a m u 
g ö r e v l i l e r i d ü z e n i n i n y a p ı s ı n d a d a k ö k l ü d e ğ i ş i k l i k l e r e y o l a ç m a k t a d ı r . B u d e ğ i -
ş i k l i k l e r i n g e l e c e k t e k a z a n a c a ğ ı g e n i ş l i k l e g e r ç e k n i t e l i ğ i n i k e s t i r e b i l m e k i ç i n d a h a 
ç o k e r k e n d i r . 
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çıların oranı, 1925-26'da %21,6 iken 1932-33'de %32,4'e yükselmişti. Sınav 
değerlerine 10 sayı eklenerek atananların altıda biri ile 5 sayı eklenenle-
rin sekizde biri, geçmek için gerekli 70 sayının altında değer almışlardı.9 

Sims'in topladığı bilgiler, 1935-1939 döneminde "yardımcı uğraş görevli-
liği"ne atanan eski savaşçıların okulda öğretilen konulardan aldıkları de-
ğerlerin öbür adaylara göre önemli ölçüde düşük olduğunu, tüm kümenin 
yaş ortalamasının 26,5 olmasına karşılık eskji savaşçılarda bu ortalamanın 
37'yi bulduğunu göstermektedir.10 

Öte yandan, eski savaşçılara öncelik tanıyan yasalara karşı yöneltilen 
eleştirileri de büyütmemek gerekir. Generk yetenekli kişileri kendine çek-
mekte başkalarıyla yarışabiliyorsa, aylıklarla öbür özendirme araçları özel 
kesimin sağladıklarına göre elverişsiz değilse, eski savaşçılar arasından, 
belki de yeter genişlikteki başka bir kümede bulunan çok sayıda yetenekli 
kimseler arasından iyi bir seçim yapmak olanaksız olmasa gerektir. Ayrım 
gözetici bir yasanın buyrukları ılımlıysa, onun gerekliliği ya da gerek-
sizliği konusunda bir yargıya varılırken, topluluktaki çeşitli yurttaş kü-
meleri bakımından denkser olup olmamasının yanı sıra, görevlilerin ye-
terliği üzerinde yapabileceği etkilere de bakmak yerinde olur. 

KAYIRICILIĞIN YOK EDİLMESİ 

Kayırma düzenini savunan başlıca görüşlerle ona karşı çıkan görüşler, 
yukarıda yeterlik, yansızlık konularıyla ilgili olarak tartışılmış bulunmak-
tadır. Çağdaş görevli yöntemlerindeki gelişmeler, kayırma yerine yeterlik 
düzenini egemen kılma akımıyla yakından ilgilidir. Görevli konularıyla, 
görevli işleriyle uğraşan özel örgüt birimleri üzerinde düzenli olarak du-
rulması da bu akımla başlar. Söz konusu akım, kamusal görevli işleri ku-
ruluşlarının tüm yapısıyla çalışma yöntemlerini güçlüce etkilemiştir. Bu 
kuruluşların başlıca (başlangıçta nerdeyse tek) görevi, kamu kuruluşlarını 
yönetkil amaçlarla yapılan atamalardan, işten çıkarmalardan, baskılardan 
korumak olmuştur. 

Kayırına Düzeninin Etkileri 
Kayırma düzeninin uygulandığı kuruluşlarda bunun genellikle iki 

önemli etkisi görülür. Önce, kamu görevlerine yetersiz —en azından en ye-
tenekli olmayan— kimseler getirilir. İkinci olarak, vasavla kurulup yasama 
örgenine karşı sorumlu olan biçimsel örgütü güçsüzleştirerek yönetkil yol-
lardan uygulanan birtakım doğal denetim düzenlerinin kurulmasına yol 
açar. Bugüne dek kayırma düzenlerinin uygulanmasında payı olan yön-
deşlik örgütlerinin, seçmenlerin benimsediği yöneltilerin gerçekleştiril-
mesinden çok kendi gelişmelerini, varlıklarının sürdürülmesini ya da ken-
di "uğraşman" üyelerinin —yasal ya da yasaya aykırı— varsıllaşmalarını 
düşündükleri görülmüştür. 

9 Mosher ile Kingsley, Public Personnel Administration, y. 240-2. 
1 0 Lewis B. Sims. The Scholarship of  Junior ProfessionaJ  Appointees in the Gov-

e r n m e n t S e r v i c e ( W a s h i n g t o n : P r e s i d e n t ' s C o m m i t t e e o n C i v i l S e r v i c e I m p r o v e -
ment, 1940), y. 25-30. 
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Bir kayırma düzeninde, yönetkil etkilerle atanan bir kimse, kuruluş 
çizeneğinde üstü olarak görünen yöneticilere değil, kendisini o yere geti-
ren yöndeşlikle yönetkil aygıta karşı bağlılık, güvenç duyar. Bu bağlılık 
dolayısıyla, bozuk bir yöndeşlik örgütü, kendisine bağlı görevlileri yiyici-
lik tasarlarının uygulanmasında işbirliğine itebilir. Yanlış kumarhaneyi 
basan kolluk yüzbaşısı uzak bir bölgeye atanabilir; üstencilerin yasaya ay-
kırı birtakım işlerini görmezlikten gelen bir yapı denetleme ölçmeni, ken-
disine bir "pay" ayrılarak ödüllendirilir. Dolayısıyla, yeterlik ilkesine da-
yanan bir kamu görevi düzeni, yalnız yeterliği sağlamak amacını gütmek-
le kalmaz, kamu görevlileri üzerindeki yönetkil etkileri güçsüzleştirip or-
tadan kaldırmak amacını da güder. 

Yeterliğe Dayanan Bir Düzenin Özellikleri 
Amerika'daki örneksel bir görevliler yasası birçok önemli öğelerden 

oluşur: (1) Görevlilerin yönetkil nedenlerle atanıp görevden çıkarılmasını, 
bir yöndeşliğe akça vererek ya da iş görerek yardımda bulunmaya itilme-
lerini yasaklar; (2) yasanın öngördüğü denetimi sağlamak amacıyla, ba-
şında genellikle baş yürütücünün atadığı ancak görevden uzaklaştırama-
yacağı bir kurulun bulunduğu bir görevliler örgütü kurar; (3) görevli-
lerin işe alınmasında genellikle sınavlar yapılmasını gerektiren birtakım 
yöntemler koyar; (4) genellikle görevliyi yönetkil nedenlerle işten çıka-
rılmaya karşı korumak üzere birtakım yöntemler öngörür. 

Çeki Yaptırımları. Yeterlik .ilkesini koyan görevliler yasaları, kamu 
kuruluşlarına yapılacak yönetkil karışmaları çeki korkutması altında ya-
saklamakla birlikte, söz konusu kuralları uygulayacak bir düzen yoksa 
konan yasakların çoğu kez etkisiz kalacağı açıktır. Dolayısıyla böyle bir 
kamu görevi düzeninin gerçek belkemiği, görevlilerin atanmaları ile işten 
çıkarılmalarına ilişkin, bu amaçla kurulmuş özel bir görevliler örgütünce 
uygulanacak yöntemlerdir. 

Görevliler Örgütü. Görevliler örgütlerinin başında, genellikle baş yü-
rütücünün belirli, birbirine girişik süreler için atadığı ancak görevden 
uzaklaştıramadığı üç kişilik bir kurul (Civil Service Commission) bulu-
nur.11 Genellikle, üyelerden ikiden çoğunun bir yöndeşlikten olmaması ko-
şulu aranır. Görev süreleri, belirli bir yürütme örgeni başının tek bir gö-
rev dönemi içinde birden çok üye atamasını olanaksız kılacak biçimde dü-
zenlenmiştir. 

Bu kuralların açık amacı görevliler örgütünü yönetkinin egemenliğin-
den korumaktır; ancak, etten kemikten yapılmış kişilerce uygulama ala-
nına konması gereken bütün örgütsel düzenler gibi bu da şaşmaz bir yol 
değildir. Görevliler kurulları, üyelerin çoğunluğunu atayacak uzunlukta 
bir süre erkte kalmış bozuk yönetkil örgütlerin tutsağı olabilirler; uygula-
mada da bu gibi durumlarla sık sık karşılaşılmıştır. Kimi kez, azınlık 
yöndeşlıği yansıtmanma ayrılan kurul üyeliğinin, iki yöndeşlik arasındaki 
bir anlaşma sonucunda satın alınan "büdik" bir yarışdaş atanarak doldu-
rulduğu durumlar da olmuştur. 

1 1 B i r l e ş i k g e n e r k t e b u b a k ı m d a n d u r u m d e ğ i ş i k t i r ; S e n a t o ' n u n g ö r ü ş ü i l e o n a y ı 
a l ı n a r a k B a ş k a n ' c a a t a n a n k u r u l ü y e l e r i , y i n e B a ş k a n ' c a g ö r e v d e n u z a k l a ş t ı n l a -
b i l i r l e r . 
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Öte yandan, kayırma uygulamasının ortadan kaldırılması yönünde bü-
yük bir gelişme sağlandığı da kuşkusuzdur. Tartışma konusu yapılabile-
cek sorun, bu gelişmenin daha çok bağımsız görevliler kurullarına bağla-
nıp bağlanamayacağıdır. Bu konuda, kamunun generke karşı beslediği tu-
tumlarda görülen, daha verimli bir yönetim sağlamak için baskı yapan 
değişiklikler de eşit ölçüde ya da daha çok önem taşır. Kamu görevleri, 
özellikle yönetim görevleri de gittikçe artan bir ölçüde uğraş durumuna 
gelmiş, bunun sonucu olarak da üst yönetim görevlerinde bulunanlar yö-
netkil karışmalara sık sık karşı durmuşlardır. Bu gelişmelerden biri öbü-
ründen bağımsız olmadığı için, kamu görevlerinde sağlandığında kuşku 
bulunmayan iyileşmeyi ne ölçüde etkilediklerini kesin olarak söylemek 
güçtür. 

Biçimsel tüzel yapıyla örgütsel yapının önemini yadsıyarak bu yapı-
nın arkasında yatan toplumsal tutumlarla inançlara önem verme eğilimin-
de olan kimseler, yönetkil kayırmaların kamu görevi düzenindeki biçimsel 
denetim yolları olmadan da kaldırılabileceğini öne sürerler. Savlarını ka-
nıtlamak için de, bağımsız bir görevliler örgütü olmadan, kent yöneticisi 
(city manager) düzenine göre yönetkil baskılarla kötüye kullanmalardan 
uzak bir biçimde yönetilen birçok kentleri örnek gösterirler (bununla bir-
likte verilen örnekler genellikle uzun bir yansız yönetim geleneği bulunan 
yarı kentleşmiş küçük topluluklardır).12 

Bağımsız kurul yöntemine karşı olanlar, yürütme örgeninin başına 
karşı yasayla sağlanan bağımsızlığın, söz konusu kurulların kötüye kul-
lanmaları önleme görevlerine oldum olası gereğinden çok ağırlık verme-
leri, buna karşılık görevli yönetiminin en iyileri görevde tutma anlamın-
daki "olumlu" amaçlarına gereken önemi vermemeleri sonucunu doğurdu-
ğunu öne sürerler. Görevliler örgütünün yürütme örgeninin başına karşı 
soıumlu kılınması, bu düşüncedekilere göre, söz konusu olumlu amaçların 
daha güçlü bir biçimde benimsenmesine yol açar. Yöneticiye karşı sorum-
lu özeksel görevli birimleri (örneğin, Birleşik Generk Bakanlıklarındaki 
görevliler birimleri) konusunda edinilen deneyler, bu konuda bir ölçüde 
yararlı sonuçlar alınabilmekle birlikte sonucun eksiksiz olmayabileceğini 
göstermektedir. Gerçekten, görevlilerin yönetkil nedenlerle işten uzaklaş-
tırılmasını ya da atamalarda yönetkil kayırmaları önlemeye çalışan bir 
bakanlık görevliler birimi, bağımsız bir görevliler örgütünün koyabileceği 
ölçüde kısıtlama koyabilir. Çeşitli Bakanlıklardaki görevliler birimleriyle 

n Görevliler Kurulu üyesi James K. Pollock, Hoover Kurulu'nun görevli yö-
netimi konusundaki yazanağının bir ekinde bu konudaki düşüncesini şöyle açık-
lamaktadır: "Birleşik generk görevlilerinin atanmasında yönetkil kayırmayı yasak-
layan bir yasa ile örgütlerde egemen olacak uyanık bir yönetim yeterli bir güven-
cedir. Tennessee Koyağı Örgütü denemesi bu düşüncenin doğruluğunu göstermiş-
tir. Görevliler Kurulu'nun eski üyeleri de içinde olmak üzere, birçok kimselerin 
kamsınca kurul biçimindeki örgütün yeterlik ilkesini korumaktaki yararı geniş öl-
çüde abartılmaktadır." Personnel Management, y. 55. Bununla birlikte, Hoover Ku-
rulu'nun çoğunluğu "başkanında çalışmaları yönetme sorumluluğu bulunacak bi 
çimde" yeniden düzenlenecek üç kişilik görevliler kurulu yönteminin sürdürülme-
sini öğütlemiştir. Üstteki yapıt, y. 9. 
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bağımsız kurullar arasında birtakım ölçü ya da ağırlık ayrımları bulun-
makla birlikte, bu konuda elde kesin kanıtlar yoktur.* 

Sınavlar. Yeterlik ilkesine dayanan bir görevliler yasası genellikle gö-
revlerin yarışma sınavıyla doldurulmasını buyurur. Burada da, kayırma-
ların önlenmesi düşüncesi ile en yetenekli adayların seçilmesi görevini bir-
biriyle bağdaştırma güçlüğüyle karşılaşılır. Sınav yöntemi, görevliler ör-
gütünün elinde, kamu görevi düzeninin özyapısmı belirleyecek güçlü bir 
araçtır. Ancak kamu görevini yönetkil kayırmalara karşı korumaya en el-
verişli sınav türü kaçınılmaz olarak en yetenekli, en uyanık bir görevli-
ler yığını sağlamaya en elverişli sınav türü değildir. 

Başlıca amaç kayırıcılığın tümüyle yok edilmesi ise, sınavların öznel-
liği olabildiği ölçüde ortadan kaldırması gerekir. Sözlü sınavlar, değerlen-
dirmede yönetkil düşüncelerin etkili olmasına elverişli olduklarından bü-
yük bir kuşkuyla karşılanırlar. Öte yandan, ölçer yöntemi, özellikle kişi-
liği, özyapı özelliklerini ya da daha önce edinilmiş deneylerin niteliğini 
ölçme bakımından, eksiksiz olmaktan günümüzde de çok uzaktır. Kayırı-
cılığın sakıncalarına karşı korunmak amacıyla, görevli örgütleri kimi kez 
adayları birbiriyle karşılaştırmak için aşırı ölçüde işletkil, sayıya daya-
nan yöntemler kullanmak yoluna gitmişlerdir. Kimi kez kişisel nitelikleri 
savsaklamış ya da iş deneyini —niteliğine bakmadan— yıl olarak göz önün-
de bulundurmuşlardır. 

Bununla birlikte, sınav yöntemlerinin görülebilen bütün eksiklikleri 
amaçlarla ilgili nedenlerden ileri gelmez. Birçok durumlarda, görevli iş-
leri örgütlerine sınavları özenle düzenlemek, uygulayıp değerlendirmek 
için gerekli ödeneğin verilmediği de olur. Başka birtakım durumlarda da, 
sınavların "uygulamalı" nitelikte olmasını, adayların alınmaları söz konu-
su olan belirli iş göz önünde bulundurularak düzenlenmelerini gerektiren 
yasa buyrukları köstekleyici bir etki yapmıştır. Bu gibi kısıtlamalar, gö-
revliler örgütünün, göreve alınır alınmaz iş yapabilme yeteneği dışında, 
gelişme yeteneğini ölçmesine engel olmaktadır. New York'ta, ayrıca da-
ha başka kamu yönetimlerinde, yargıevleri görevliler yasalarını dar bir 
biçimde yorumlayarak görevliler örgütlerini önemli bir ölçüde köstekle-
mişlerdir. Enaz öğrenim koşulu aranmasını yasaklayan ya da sınav yön-
temlerini kısıtlayan kurallara benzeyen öbür kısıtlayıcı yasa buyrukları 
da bunlar gibi sıkıntı verici olmuştur. 

Görev yerlerinin açık yarışma sınavıyla doldurulma oranı bakımın-
dan çeşitli kamu yönetimlerinde yürürlükte olan kamu görevi düzenleri 

* Jimmy Carter'ın Başkanlığı döneminde, 1978 yılında çıkarılan Kamu Görevi 
Düzeltim Yasası (Civil Service Reform  Act) Birleşik Generkteki Görevliler Kuru-
lu'nu (Civil Service Commission) kaldırarak onun görevlerini iki ayrı bağımsız 
kuruluş arasında paylaştırdı. Bunlardan biri, görevli yönetimi alanında yönelti be-
lirleyecek, başında Başkan'm atayacağı tek bir yöneticinin bulunacağı Görevli Yö-
netimi Örgütü (Office  of  Personnel Management), ikincisi Yeterlik Düzenini Ko-
ruma Kurulu (Merit Systems Protection Board) idi. Görevli Yönetimi Örgütüne, 
görevli yönetim konularında, bu arada işe alma işlemlerinde daha önce Görevli-
ler Kurulunun tekelinde bulunan yetkileri bakanlıklara aktarabilme olanağı da 
tanındı. (Çeviren) 
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arasında büyük ayrılıklar vardır. Birleşik generkteki düzen bu bakımdan 
görece daha büyük bir esneklik göstermiştir. Yeterlik ilkesinin uygulan-
dığı birleşik generk kuruluşlarında, giriş görevleri genellikle açık yarış-
ma sınavıyla doldurulur. Alt (Junior) düzeyin üstündeki uğraşsal, bilim-
sel ya da yönetici görevlere girişte sınav, genellikle, adayın gördüğü eği-
timin, iş deneyi ile yeteneklerinin yazılı belgeler üzerinde yapılan bir in-
celeme sonunda saptanması biçimindedir. Obür giriş görevlerinde toplu 
yazılı sınav yönteminden yararlanılır. Birleşik generk yönetimi, bir ölçü-
de uzun yolculukları gerektirmesi dolayısıyla, sözlü sınav yöntemini kimi 
üye generklerle yerel yönetimlerin görevliler örgütleri gibi çok kullan-
mamıştır.13 

Alt düzeylerdeki görevler dışında yükseltme yoluyla doldurulabilecek 
görevler için açık yarışma yoluna gidilmesi Birleşik Generk yönetiminde 
yaygın bir yol değildir. Yükseltmelerin ancak çalışmakta olan tüm gö-
revlilerin ya da belirli bir kuruluştaki görevlilerin katılabileceği bir ya-
rışmaya göre yapılması, ya da ilgili kuruluşça yarışma niteliğinde olma-
yan bir seçmeye dayandırılması daha yaygın bir uygulamadır. ABG Gö-
revliler Kurulu, yükseltme işlemleri üzerinde denetim yetkisi bulunmak-
la birlikte, genellikle ilgili kuruluşlara bu konuda geniş bir özgürlük ta-
nımıştır. 

Görevlilerin İşten Çıkarılması. Bağımsız görevliler örgütlerinin kamu 
görevlilerinin işten çıkarılması konusundaki denetim ya da gözetim yet-
kileri arasında da önemli ölçü ayrılıkları vardır. Birleşik generkin kamu 
görevi düzeninde "açık arka kapı" (open back door) ilkesi yürürlüktedir. 
Bir başka deyişle işten çıkarma yetkisi bakanlarındır; işine son verilen 
bir kamu görevlisi Görevliler Kurulu'na başvuramaz.14 Bununla birlik-
te, bakan, işten çıkarma nedenini yazılı olarak belirtmekle yükümlüdür. 

Birçok üye generklerle yerel yönetimlerin kamu görevi düzenlerinde 
"kapalı arka kapı" (closed back door) ilkesi uygulanır; görevliler işten 
çıkarıldıklarında, kimi kez de başka düzence konularında görevliler örgü-
tüne başvurabilirler. Bunun üzerine kurul, genellikle yargıevlerindeki 
yöntemlere benzeyen yöntemlerin uygulandığı bir duruşmada suçlamala-
rı dinler. Kimi kamu yönetimlerinde kurulun vargısı danışma niteliğinde-
dir; kesin işten çıkarma yetkisi, bakanlığın ya da ana örgüt bölümünün 
başındaki yöneticinin, yürütüm başkanının ya da baş yürütücünündür. 
Ancak, başvurma olanağının sağlandığı yerlerde kurul, çoğu durumlarda, 
suçlamaların yersiz olduğunu saptarsa görevliyi işine geri çevirebilir. Bun-
dan başka, görevli kimi durumlarda kurulun vargılarına karşı yargı yer-
lerine de başvurabilmektedir. 

Görevliyi, yönetkil nedenlerle işten çıkarılma sakıncasına karşı koru-
mak övgüye değer bir davranış olmakla birlikte, yetersiz görevlileri işten 
çıkarmak isteyen bir üstün "kapalı arka kapı" ilkesini içtenlikle savundu-

1 3 Örneğin, California'da,  bu generk görevlileri dışından seçilen onursal uz-
manları da içine alan bir kurulca sözlü sınavlar yapılması yönteminden sık sık 
yararlanılmıştır. 

1 4 Bugün (1950) eski savaşçı durumundaki görevliler işten çıkarıldıklarında 
Kurul'a başvurabilirler. 
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ğu seyrek görülür. Bir görevlinin yeterli ya da yetersiz oluşu bir değer-
lendirme sorunudur; yargı yerlerinde tanıtlanması da kolay değildir. Ça-
bacıl görevliler kurulları çoğu kez yönetimi ağır bir tanıtlama yükü al-
tında bırakmışlardır; durumun böyle olmadığı yerlerde bile yöneticiler, 
yetersiz bir görevliye katlanmayı, bir duruşmaya çıkmanın tatsızılklarma, 
tedirginliklerine yeğ tutarlar. 

Birleşik generk gibi büyük örgütlerde, "kapalı arka kapı" ilkesini uy-
gulayacak bağımsız bir görevliler kurulunun varlığı ya da yokluğu çok: 
büyük bir anlam taşımayabilir. Yeteneksiz bir görevliyi işten çıkarmak: 
isteyen bir kesim ya da altbölüm başkanının açısından, bakana sorumlu 
olan bakanlık görevli işleri birimince konan biçimsel yöntemler bir görev-
liler kurulunun başvurma yolları ölçüsünde büyük ya da ona yakın bir 
engel niteliği taşıyabilir. 

İlgili görevliye en azından bakanlık düzeyinde başvurma ülevi tanıya-
rak ilk ya da ikinci aşamadaki üstün işten çıkarma yetkisinden yoksun 
bırakılması gittikçe genişleyen bir uygulamadır. Başvurulan kat, yetersiz-
liğin elle tutulur kanıtlarını arayıp üstü ağır bir tanıtlama yükü altında 
bırakarak çabacıllık gösterirse, sonuç bağımsız bir kurul ya da yargıevinin 
var olması durumundan ayrı olmaz. Bundan dolayı, birleşik generk kuru-
luşlarında "açık arka kapı" ilkesi görevlilerin yönetkil nedenlerle işten 
çıkarılması konusunda birkaç utanca ortaya çıkarmışsa, bu salt kurumsal 
başvurma kurullarının bağımsız görevliler örgütlerine çok benzer bir bi-
çimde davranmalarından ileri gelmiştir. 

^ SONUÇ 

Yarım yüzyıldan beri Amerika'da kamu kuruluşlarına görevli almada 
yeterlik ilkesini gerçekleştirme, yöndeşlik kayırmalarını ortadan kaldırma 
yönünde sürekli bir eğilim görülmektedir. Genellikle, görevliler birimleri, 
yönetkil etkilerden uzak tutulmak için yürütme örgeninin başından yalı-
tılmış "bağımsız" kurullar biçiminde örgütlenmiştir. Son birkaç yıl içinde 
bu düzenin birtakım sakıncaları ortaya çıkmış, özellikle görevliler kurul-
larının kayırma sorunuyla aşırı ölçüde ilgilendikleri, çağcıl görevli yön-
temlerine doğru güçlü bir biçimde yönelemedikleri görülmüştür. Dolayı-
sıyla da yürütme örgeninin etkisine daha çok açık, yeterlik ilkesi ile ya-
şamuğraşı düşüncesine dayanan bir kamu görevi düzeninin ortaya kon-
ması yönünde daha olumlu bir tutum benimseyecek görevliler birimleri 
kurulması yönünde istekler öne sürülmüştür. 

Yeterlik ilkesinin bekçiliğini yapacak bağımsız bir görevliler birimi 
olmadan kamu kuruluşlarının kayırmalardan arınabileceği konusunda ke-
sin kanıtlar yoktur. Yönetkiden arınmış bir kamu görevi düzenine doğru 
ilk adımlar, kuşkusuz, birçok kamu yönetimlerinde görevliler birimlerinin 
kurulduğu sıralarda atılmıştır. Bunun en önemli karşıt örneklerine veren 
kent yönetimleri daha çok, yönetkil çıkar düzenlerinin kök salmamış bu-
lunduğu görece küçük, varlıklı topluluklarda görülür. Kayırma geleneği, 
bölütleme düzeni içindeki görevler dışında kalan birçok birleşik generk 
görev yerlerini (örneğin birleşik generk yargıevlerindeki yönetsel görev-
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leri) içine alan bölütlerde güçlü bir biçimde sürmüştür. Son olarak, ka-
yırma düzeni Birleşik Amerika'daki kamu kuruluşlarının önemlice bir ke-
siminde bugün de uygulanmaktadır; bundan dolayı da —tüzel düzenleme-
ler dışında— kamusal tutumların yeterlik düzenine yeterince arka çıktığı 
şimdilik güvenle öne sürülemez. 

Kuşkusuz, görevliler yasası kayırmalara karşı kendiliğinden bir inan-
ca sağlamaz. Başarı, görevliler kurullarının kendilerinin yönetkil çıkar dü-
zenleri dışında kalıp kalamamalarına, dilev açan görevlilerin yasalara ay-
ları uygulamaları yargıevleri önüne getirecek ölçüde yönetki dışı (ya da 
yönetkil erki elinde bulunduran çıkar düzenine yönetkil bakımdan karşıt) 
olup olmadıklarına, doğrudan doğruya yargıevlerinin de yönetkinin ege-
menliği dışında bulunup bulunmamalarına bağlıdır. Birleşik generk kamu 
görevi düzeninin kayırmaların yok edilmesi bakımından çok başarılı bir 
geçmişi vardır; "açık arka kapı" yöntemi pek seyrek kötüye kullanılmış-
tır. Dolayısıyla, işten çıkarılma konusunda görevliler kurulunca sağlanan, 
ancak birçok kamu yönetimlerinde de ağır kötüye kullanmalara yol açan 
denetim, geniş ölçüde gözden düşmüştür. 

ı 
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16. 
Bölüm 

TAKIMIN SEÇİLMESİ: 
KAMU YÖNETİMİNDE YAŞAMUfiRAŞLARI 

Görevli süreçlerinin bir örgütün genel özyapısı üzerindeki uzun dö-
nemli etkileri, ilk kez ayrıntılı bir biçimde Kamu Görevlileri Üzerinde 
Araştırma Kurulu'nca öne sürülen1 "yaşamuğraşı ilkesine dayalı kamu 
görevi" kavramı aracılığıyla görevli yönetiminde kendini bir ölçüde be-
nimsetmiştir. Söz konusu Kurul, yaşamuğraşım "bir kimsenin genellikle 
genç yaşta, ilerleme umuduyla girip emekli oluncaya dek sürdürdüğü onur-
lu bir iş," yaşamuğraşı ilkesine dayanan kamu görevini "yaşamuğraşları 
geliştirecek biçimde düzenlenmiş kamu görevi" olarak tanımlamıştı.2 

YAŞAMUĞRAŞI İLKESİNİN DAYANDIĞI ANA DÜŞÜNCE 

Yaşamuğraşı ilkesine dayanan bir kamu görevinin başlıca amacı, ye-
tenekli, tutkulu kimseleri kamu kuruluşlarına çekmek, onları görevde tut-
maktır. Bu amacı gerçekleştirmeye çalışan kamu kuruluşları uygulamada 
önemli birçok güçlüklerle karşılaşmışlardır. Önce, o yerde oturmak koşulu 
ile yükselmelerin bir bakanlık ya da kol içinde yapılmasını öngören kural-
lar, yetenekli görevlilerin yükselme olanaklarını gereksiz yere kısıtlamış-
lardır. İkinci olarak, elverişsiz öğrenim ya da yaş koşulları ile kamu görev-
lerini bir toplumsal yardım aracı olarak kullanma eğilimleri en umut ve-
rici adayların kamu kuruluşlarına alınmalarını engellemiştir. Üçüncü ola-
rak, bir yandan bu olumsuz uygulamaların bilinmesi, öte yandan aylık-
ların yetersizliği ile kamu görevliliğinin yurttaşlar gözünde düşük olan 
saygınlığı, birçok yetenekli kimseyi kamu görevini yaşamuğraşı olarak 
benimsemekten alakoymuştur.3 

Yaşamuğraşı ilkesine dayanan kamu görevi, aşağıdakilere benzer et-
menler yüzünden birçok değişik biçimler alabilir: 

(1) Olağan işe giriş yerleri olarak hangi görevler seçilecektir? Bütün 
yeni görevliler (çoğu kolluk ya da yangın söndürme örgütlerinde olduğu 

1 Better Government Personnel (New York: McGraw-Hill Book Co., 1953). 
2 Üstteki kaynak, y. 25. 
3 Örneğin bakınız: A Career Service in Local Government (Chicago: Inter-

national City Managers' Association, 1937). 
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gibi) işe en alt düzeyden mi girecekler, yoksa bilimyurdu öğrenimi ya da 
uğraşsal öğrenim görmüş kimseler için (Dışişleri Bakanlığında olduğu gi-
bi) ayrı olağan giriş yerleri olacak mıdır? Örgütte birbirinden ayrı kaç 
"yaşamuğraşı basgıcı" bulunacak, bunlar arasında ilişki ne olacak, üstün 
yetenekli kimseler için değişik yaşamuğraşı kümeleri arasındaki engelleri 
aşmak ne ölçüde güç ya da kolay olacaktır? Örgüt dışındaki kimseler bas-
gıçların en alt basamaklarının üstündeki görevlere yapılacak atamalarda 
hangi ölçüde göz önünde bulundurulacaklardır? 

(2) Çeşitli yaşamuğraşları basgıçları ne ölçüde uzmanlaşmış ya da ge-
nel nitelikte olacaktır? Tek bir yaşamuğraşı basgıcı kaç örgüt birimini kap-
sayacaktır? Yaşamuğraşlarınm uzmanlaştığı yerlerde uzmanlaşmanın da-
yanağı ne olacaktır? 

(3) Yükselme olanakları ne olacaktır? Belirli bir düzeydeki görevliler-
den yüzde kaçı bir üst düzeye yükselmeyi bekleyebilecek, yükselmeler ku-
ral olarak hangi yaşlarda olacaktır? Yükseltileceklerin seçiminde hangi 
ilkelere dayanılacaktır? 

(4) Kamu görevi düzeninin en üstünde "genel yönetim"i yaşamuğraşı 
olarak seçmiş kimselerden oluşan bir küme mi bulunacak, yoksa en üst 
görevler birçok yaşamuğraşı kümeleri arasında mı paylaşılacaktır? Görev-
liler üst yönetim yerlerine yükselmek için nasıl yetiştirileceklerdir? 

Ayrı ayrı, titizlikle incelenmesi gereken bu sorunlar, bu bölümdeki 
öbür kesimlerin konusu olacaktır. 

YAŞAMUĞRAŞI DÜZENİNDE GÖREVLİLERİN İŞE ALINMASI 

Bir kamu kuruluşundaki (ayrıca özel tecim örgütündeki) görevler çat-
masının tabanında el ya da kol işleri yapan çok sayıda —nitelikli, düz— 
işçiler ya da yazı işleri görevlileri yer alır. Çatmanın ortalarında önemli 
gözetim işleri yapan uygulamanlarla alt düzeyli bilimsel, uğraşsal ya da 
yönetsel sorumluluklar taşıyan görevliler bulunur. Çoğu örgütlerde görev-
lilerin çok büyük bir yüzdesi en alt kümede, daha az ancak önemli bir 
yüzdesi orta kümede, çok küçük bir azınlığı da üst kümede yer alır. Bir 
kentin tasarlama örgütünde ya da ABG Dışişleri Bakanlığı'nda orta kü-
mede alt kümedekine eşit, belki de daha çok görevli bulunacak, ancak bir 
kolluk örgütünde, bir üye generk karayolları örgütünde ya da ABG Ulak 
Bakanlığı'nda çatmanın geniş bir tabanı olacak, çatma tepeye doğru hızla 
daralacaktır. 

Yaşamuğraşı Basgıçlarmın Yapısı 
Bir örgüt bir ya da birçok yaşamuğraşı kümelerinden oluşabilir; bir-

çok yaşamuğraşı kümeleri varsa yaşamuğraşları kendi içlerinde bir çatma 
oluştururlar. Tek ya da "doğrusal" yaşamuğraşlarını kapsayan kuruluşlara 
örnek olarak kolluk ya da yangın söndürme örgütleriyle ABG Ulak Bakan-
lığı gösterilebilir. Burada, görevliler kural olarak çok aşağıdaki bir aşa-
mada işe alınırlar; üst görevler genellikle aşağıdan yükseltilme yoluyla 
doldurulur. Geçmişte oldukça geniş bir uygulama alanı bulan bu biçim, 
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yerini gittikçe artan bir ölçüde, değişik öğrenim ya da eğitim görmüş kim-
selerden oluşan görevli kümeleri için az çok ayrı yaşamuğraşı olanakları 
sağlayan düzenlere bırakmaktadır. Özellikle alt yönetim görevleri, bilim-
yurdu çıkışlı olmayan, ancak yönetim yeteneğini kanıtlayan kimseler için 
bugün bile aşılabilecek bir köprü niteliğini geniş ölçüde korumakla birlik-
te, örgütün üst düzeyleri yüksek öğrenim görmemiş kimselere gittikçe da-
ha kapalı bir duruma gelmektedir. Öğrenim koşulu arama yönündeki eği-
lim, öğrenim düzeninin yaşamuğraşı basgıcının yapısı üzerindeki etkisinin 
bir örneğidir. 

Yaşamuğraşları ile Öğretim Düzeni 

Birleşik Amerika'da daha az bir ölçüde olmakla birlikte, nerdeyse 
bütün ülkelerde öteden beri kamu görevi yaşamuğraşları —özellikle yöne-
tim görevlerindekiler— ile söz konusu ülkelerin öğretim düzenleri ara-
sında yakın bir ilişki vardır. Çin İlhanlığı döneminde yöneticilik görev-
lerine giriş yazınsal yönüyle düşünbilimsel yönü ağır basan bir öğretim 
düzenine bağlanmıştı. Kamu görevine girebilmek için, adayın, Çince yaz-
maktaki ustalığı ile Çin ekin geleneği konusunda köklü bir bilgisi olup ol-
madığını ortaya koymak üzere yapılan yarışma sınavlarından geçmek ge-
rekiyordu. Çin düşünbiliminin aktöre üzerinde önemle durmakta olması 
dışında, bu eğitimin çalışma yaşamıyla ilgili belirli bir yönü yoktu. Söz 
konusu düzen Batı uygulayımbilimiyle geçimsel dizgesinin etkisi altında 
geniş ölçüde ortadan kalktı. 

İngiliz düzeni, bugüne dek dayandığı genel görüş bakımından Çin 
düzenine ilginç bir benzerlik göstermiş, yüksek görevlere ekin konuları-
na geniş ölçüde yer veren öğretim kurumlarından yetişmiş üst toplumsal 
katlardan gelen parlak gençlerin seçilmesine çalışılmıştır. Öte yandan Ka-
ra Avrupa'sında, on dokuzuncu yüzyıl başlarından sonra, gençlerin kamu 
tüzesi çekirdeği çevresinde örülmüş bulunan daha somut bir izlenceye gö-
re kamu görevi için yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Ağırlık Fransa'da 
tüzel öğrenimle yazınsal öğrenime verilmiş, buna karşılık Almanya'da tü-
ze öğrenimi toplumsal bilimler konusundaki öğretimle bir ölçüde yumu-
şatılmıştır.4 

Son yıllarda, kamu kuruluşlarında doğa bilimcileriyle uygulamanla-
ra olan gereksinme arttıkça, bütün bu ülkelerde geleneksel kökleşik diller 
(Yunanca ya da Latince) ile tüze öğretiminin kamu görevine adam yetiş-
tirme yönünden taşıdığı değer tartışma konusu yapılmaya başlamıştır. 
Gerçekten, doğa bilimleri, sağaltmanlık, ya da ölçmenlik konularında eği-
tim görmüş kimseler, en üstteki yönetim görevlerini tüzecilerle eski Yu-
nanca ya da Latince öğrenimi görmüş kimselere bırakmakta gittikçe ar-
tan bir isteksizlik göstermektedirler. Daha da yakın bir sürevden beri 
toplumsal bilimciler de kendilerine ötekilere eşit bir yer sağlamak üzere 
istekte bulunmakta, özellikle İngiltere'de, toplumun gittikçe elerkilleşmesi 
bu genel eğilimleri güçlendirmektedir. 

Birleşik Amerika'da, kamu görevlileriyle yüksek öğretim düzeni ara-
sında, yalnız işveren olarak generkin tekelinde bulunan az sayıda birkaç 

* B a k ı n ı z : Friedrich, C o n s t i t u t i o n a l G o v e r n m e n t a n d D e m o c r a c y , y. 50-1, 386-92. 
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uğraş bakımından sıkı bir ilişki var olmuştur. Bu arada, generkin toprak 
bağışı yoluyla kurulan bilimyurtları (land grant colleges), kırsal bölgeler-
deki okullarda tarım öğretmenliklerinin, tarımsal denelgelerin, üye generk-
ler tarım bakanlıklarının, bir de ABG Tarım Bakanlığı'nın görevli gerek-
sinmesini karşılayan belirli bir tarım geçimbilimcileri uğraş kümesi orta-
ya çıkarmıştır. Yakınlara dek, üye generklerdeki orman okullarını bitiren-
lerin nerdeyse tümü ABG Orman Örgütü ile üye generklerin tarım ba-
kanlıklarında görev almışlardır. Öğretmenlerin eğitimi uzun süre bilim-
yurtlarıyla üye generklerdeki öğretmen okullarının önemli bir görevi ol-
muştur. Daha yakın dönemlerde, sağlık, betiklikbilim, toplumsal esenlik, 
kamu yönetimi alanları bilimyurtlarmda ayrı bir öğretim konusu olmuş, 
kamu görevi uğraşları arasına katılmış konulardır. 

Yukarıda anılan alanlarda, kamu kuruluşlarında belirli uğraşlar için-
de yaşam boyu çalışma olanakları kendini göstermiştir; bu görevler bilim-
yurdunda belirli alanlarda eğitim görmüş kimselere geniş ölçüde açık bu-
lunmaktadır. Öbür uğraşların üyeleri kamu kesiminde de, özel kesimde de 
yaşam boyu çalışabilmektedirler. Kişileri bu uğraşlar için yetiştiren eği-
tim izlenceleri genel olarak kamu kuruluşlarının belirli gereksinmelerine 
uydurulmuş değillerdir. Seçimle ya da başka yollardan gelinen yönetkil 
görevlerdeki önemli yerleri bir yana, tüzecilere kamu yönetiminde birçok 
olanaklar açık olmakla birlikte, yakınlara dek kamu görevi alacak tüze-
ciler için (özel çalışacaklardan ayrı olarak) değişik bir öğretim çabası gös-
teren bir tüze okulu yoktu.5 Ölçmenlik uğraşında da, bilimyurtlarının ki-
mi yapı ölçmenliği bölümlerinde "kent yönetimi ölçmenliği" izlenceleri 
bulunmakla birlikte, kamu kesiminde görev alacak ölçmenlerle özel ola-
rak çalışanlar arasında kesin bir çizgi çizilmemiştir. Kamu kuruluşlarında 
çalıştırılan sağaltmanların çoğu belki de kamu sağlığı konusunda ayrıca 
bir eğitim görmemişlerdir. Bilimyurtlarmda saymanlık ile başka işletme-
cilik konularının gelişmesi sonucunda, bilimyurdu eğitimi görmüş birçok 
saymanlar —yine generk saymanlığı yöntemleri üzerinde önemli bir özel 
eğitim görmeksizin— kamu kuruluşlarında görev almışlardır. Bütün bu 
uğraşlarda gerek kamu kesiminden özel kesime, gerek karşı yönde önemli 
ölçüde bir akım vardır. Bu uğraşlardaki kimseler içinde kendilerini "ya-
şamuğraşı üyesi görevliler" sayanlar, belki de kamu görevlileri içinde kü-
çük bir azınlıktır. Bu uğraşlardakilerin büyük çoğunluğu ise doğrudan doğ-
ruya uğraşlarına karşı bağlılık duyar, yurttaşların büyük bir bölümü gibi 
kamu görevine ilgi göstermezler. 

Oysa çoğu generk görevlerinde, biçimsel bir öğrenim olanağı şimdi 
tartıştığımız iki ulama oranla daha da azdır. Yerel yönetim düzeyinde kol-
luk örgütleriyle yangın söndürme örgütleri, birleşik generkte ise Ulak Ba-
kanlığı bunun örnekleridir. Bu kuruluşlar bilimyurdu çıkışlı kimselerden 
geçmişte az yararlanmışlardır. Bu kurumlardaki geleneksel uygulama, or-
taokul ya da üstokul öğrenimi görmüş kimseleri alt düzeylerde işe almak, 
yüksek görevleri aşağıdan yükseltmelerle doldurmak biçiminde olmuştur. 

Gerçekten de. Amerikan kamu yönetimindeki yaşamuğraşı biçimleri 
özel işleyimdekinden çok değişik bir görünüm taşımamıştır. Kamu yöne-

5 Esther Lucile Brown, Lawyers, Law Sehools aııd the Public Service. (New 
York: Russel Sage Foundation, 1948). 
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timinde de bilimyurdu öğrenimi üst görevlere yükselmede önemli bir et-
men durumuna son bir kuşak boyunca gelebilmiş, ancak bugün bile kapı-
lar, o yönde gittikçe güçlenen bir eğilim bulunmakla birlikte, üstokul çı-
kışlılar için genellikle kapanmış değildir.6 Bilimyurdunu bitirenler sayı-
sındaki hızlı artışla birlikte, gerek kamu yönetiminde, gerek işleyimde iki 
ayrı görevli türlü —bilimyurdu öğrenimi görmüş olanlarla olmayanlar— 
ortaya çıkmıştır. Belki de kolej (Junior College)* akımının gelişmesi so-
nunda, biraz bilimyurdu öğrenimi görmüş, ancak bilimsel aşamalar alma-
mış üçüncü bir görevliler kümesi ortaya çıkacaktır. 

Özet olarak, kimi kamu kuruluşlarında ayrı bir bilimyurdu çıkışlı gö-
revliler topluluğu görülmez. Bu kuruluşlarda, üst görevlerin aşağılardan 
yükseltilme yoluyla doldurulduğu "doğrusal" bir yaşamuğraşı yapısı var-
dır. Kimi kuruluşlarda ise, eğitimi kamu görevinin belirli gereksinmele-
rine uygun düşmeyen uğraşsal ya da yönetsel görevlerde çalışan geniş 
bir bilimyurdu bitirmişler topluluğuyla karşılaşırız. Üçüncü bir kamu ku-
ruluşları kümesinde ise, daha büyük sorumluluklar taşıyan görevlerde, 
salt bu kamu görevleri için özel bir eğitim görmüş bilimyurdu çıkışlıların 
çalışmakta olduğunu görürüz, ikinciyle üçüncü kümedeki kuruluşlarda, 
bilimyurdu bitirmiş olmayan görevliler, genellikle bilimyurdu çıkışlılarca 
doldurulan düzeylere geldiklerinde yükselme olanaklarının kısıtlı bulun-
duğunu göreceklerdir. Üçüncü kümede, Uğraşsal görevliler, çeşitli kuru-
luşlar arasında yer değiştirerek de olsa, bütün çalışma yaşamlarını kamu 
görevlerinde geçirirler, ikinci kümede kamu kesimiyle özel kesim arasın-
da genellikle yoğun bir gidişgeliş vardır. 

Görevli Almada Son Değişiklikler 

Yukarıda açıklanan düzen, bugünkü biçimini az bir genel tasarlamay-
la, daha çok doğal bir gelişme sonucunda almıştır. Generk, uygulayımsal 
eğitim görmüş görevlilere gereksinme duyulan durumlarda, ölçmenlik, tü-
ze ya da sağaltmanlık gibi yerleşmiş uğraşların üyelerinden yararlanmış-
tır. Eğittikleri kişilere kamu kuruluşlarında çalışma olanakları beliren okul-
lar, kamu görevlerinin gereksinmelerini de göz önünde bulunduran uğraş-
sal öğretim izlenceleri uygulamışlardır. Özeksel görevli örgütleri ancak 
son yıllarda görevli alma yöntemlerini Amerikan öğretim düzeninin ya-
pısına, bir başka deyişle görevli alımını yaşamuğraşı olanaklarına uydur-
mak amacıyla geniş, bilinçli çabalar göstermişlerdir. Bu bölümde söz ko-
nusu gelişmelerden bir bölümü üzerinde yorumlarda bulunulacaktır. 

1930'lardaki geçimsel bunalıma dek, bilimyurdu öğrenimi görmüş kim-
seler kamu kuruluşlarında daha çok doğa bilimleriyle ilgili işlerle yerleş-
miş uğraş alanlarında görev almaktaydılar. İşletmecilik alanında bile yal-
nız saymanlık konusunda bilimyurdu öğretimi kendini göstermeye yeni 

6 Bakınız: F.W. Taussig ile C.S. Joslyn, American Business Leaders (New York: 
Macmillan Co. 1932), y. 247-50; "The 30,000 Managers," Fortune 21:61 (February, 1940). 

* Birleşik Amerika'daki "Junior College"ler, bilimyurdunun birinci, çoğu kez 
ikinci yılları düzeyinde de öğrenim sağlayan orta öğretim kurumlandır. Bu kolej-
lerin bilimyurdu düzeyindeki kesimleri kimi durumlarda ayrı bir birim niteliği 
göstermekte, kimi kez de üstokulla kaynaşmış bulunmaktadır. (Çeviren) 
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başlıyordu. Birkaç örgüt az sayıda geçimbilimci ile sayımlamacı çalıştır-
makta, bilimyurdu öğrenimi görmüş kamu yönetimi uzmanlarına kuru-
luşlarında daha da az yer vermekteydiler. Son on beş yıl içinde, özellikle 
birleşik generk yönetimi ile kimi üye generklerde, bilimyurdu öğrenimi 
görmüş toplumsal bilimcilerle kamu yönetimi okumuş kimseler için büyük 
iş olanakları açılmıştır. Bilimyurdu öğrenimi görerek bilimsel aşamalar 
almış kent yöneticilerinin oram, 1935-46 arasındaki on bir yıllık sürede, 
kimisi kamu yönetimi alanında özel bir öğretim görmüş olmak üzere, 
%41'den %48'e yükselmiştir.7 

Bu gelişmeler, kimi kişileri, Amerika'daki kamu görevi düzenlerinin, 
geleneksel uzmanlıkları karşılayan uğraşlara dayanmayan "genel yönetim" 
alanındaki yaşamuğraşlarına daha geniş bir yer ayırması gerektiği yolun-
da önerilerde bulunmaya itmiştir. Evrensel bir onama görmeyen bu öne-
rilerden yana söylenenlerle karşı görüşler bu bölümün daha sonraki ke-
simlerinde tartışılacaktır. 

YAŞAMUĞRAŞI YAPISI İÇİNDE UZMANLAŞMA 

Uygulamanlar, orta öğrenimliler, bilimyurdu çıkışlılar için ayrı ayrı, 
bunlar için birer yaşamuğraşı düzeni kuşkusuz söz konusu değildir. Bu 
kümeler, kendi içlerinde, gerekli özel eğitim gereksinmesine göre bölün-
müşlerdir; bir kümede çok sayıda yaşamuğraşı basgıçları vardır. Örneğin, 
bilimyurdunu bitiren bir kişi birleşik generkteki uğraşsal görevlerde, —çok 
sayıdaki alt kümelerden yalnız birkaçını anmak gerekirse— bir yapı ölç-
meni yardımcısı, bir balkı ölçmeni yardımcısı, bir savunman yardımcısı, 
geçimbilimci yardımcısı, sayımlamacı yardımcısı, tarım geçimbilimci yar-
dımcısı olarak işe başlayabilir. Geniş bir eğitim, geniş bir deney görmüş 
kimseler, —özellikle yönetim sorumluluğu taşıyan görevlere yükseldikle-
rinde— bir alandan öbürüne bir ölçüde geçebilmekle birlikte, bu özel alan-
larda, üst düzeylerde yeniden bölümlere ayrılan kendine özgü yükselme 
olanakları vardır. 

Dar Bir Uzmanlaşmanın Sakıncaları 

Uzmanlaşma alanlarının ne ölçüde geniş ya da dar tutulacağı sorunu 
çok büyük bir önem taşır. Genellikle Birleşik Amerika kamu kuruluşla-
rındaki yaşamuğraşı çizgilerinin aşırı ölçüde uzmanlaşmış olduğu söylene-
bilir; bu durum ise birçok kimselerin kanısınca belirli alanlarda yoğun 
bir eğitim, yoğun bir deney görmüş görevliler çalıştırmanın yararlarından 
daha ağır basan önemli sakıncalar ortaya çıkarmıştır. Bu sakıncaların baş-
lıcaları, (a) üstün nitelikli görevlilerin belirli uzmanlık kümelerinde eşit-
sizce dağıtılması; (b) ileri ölçüde bölünmüş çeşitli yaşamuğraşı basgıçla-
rında eşitsiz yükselme olanakları; (c) edinilecek iş deneyinin görevlileri 
yüksek yönetim görevlerine etkili bir biçimde yetiştiremeyecek ölçüde da-
ralmasıdır. 

Göreve Alınacaklar Sayısındaki Eşitsizlikler. Kamu görevine girişin 
gereğinden çok sayıda uzmanlık kümelerine göre olması, bir kümedeki ye-

7 The Municipal Year Book, 1936, y. 218,1947, y. 481. 
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tenekli kişileri almaya yetecek boş görev yeri yokken, başka kümelerde 
boş yerleri doldurabilmek için "ne iyi ne kötü" kimselerden atamalar ya-
pılması gereğinin duyulması gibi durumlara sık sık yol açar. Örneğin, bu-
luşbelgesi görevlilerinin işe alınmasında, Buluşbelgesi Kolu gereğinden çok 
balkı ölçmeniyle karşılaşırken, yeter sayıda işletke ölçmeni bulamayabilir 
ya da durum bunun büsbütün tersi olur. Bu gibi durumlarda, başİangıç-
ta belirli uzmanlık alanlarında görev-içi eğitim gereksinmesini artırma 
sonucunu da verse, iki kümeyi birleştirmek, böylece de genel yeteneği da-
ha üstün kimseleri seçmeye çalışmak daha uygun olabilir. Bu yola gidil-
mesi, adayların ileri ölçüde uzmanlığa dayanan bir eğitim yerine daha 
geniş, daha köklü bügileri kapsayan bir eğitim görmüş oldukları ölçüde 
kolaylaşır. 

Başka yerlerde oturanların işe alınmasını engelleyen ildeşlik koşulu, 
seçimin yapıldığı çevreyle ilgili kısıtlama adayların yeterliğini yükseltme-
diği için, işe girişte "uzmanlaşma"nm bir bakıma yadırgatıcı bir biçimidir, 
îldeşlik koşulunun aranması, üye generklerle kent yönetimlerinde yete-
nekli genç görevlilerin işe alınmasının başlıca engellerinden biri olmuştur. 

Yükselme Eşitsizlikleri. Dar bir alanda uzmanlaşmış yaşamuğraşı 
basgıçları yükselme olanakları bakımından da aşırı eşitsizliklere yol açar. 
Bir yaşamuğraşı kümesi öbürlerinden daha hızla gelişebilir; üyelerinin 
başka kümelerdeki görevlilere oranla daha erken yaşlarda, daha gösteriş-
siz yeteneklerle ilerlemelerine olanak sağlayabilir. Ya da belirli bir görev-
linin yükselme olanakları, yükselebileceği tek görev yerinde genç, sağlıklı 
bir kimsenin bulunması yüzünden tıkanmış olabilir. Bu tür eşitsizlikler, 
yaşamuğraşı kümesi yeterince genişse bir ölçüde ortadan kalkar. 

Uzmanlaşmanın Yeterliğe Etkisi. Son olarak, bir görevlinin, yaşam-
uğraşı çizgilerinin dar tutulması durumunda elde edeceği aşırı ölçüde uz-
manlaşmış bir deneyin gerek kendisi, gerek örgütü için, daha geniş, daha 
çeşitli bir deneye oranla daha değerli olduğu da belli değildir. Deniz Gü-
cü'ndeki bir sıra subayının şu ya da bu göreve getirilebileceği görüşü ters 
uçta bir abartma olabilir, ancak böyle bir uygulama, Deniz Gücü'ne ner-
deyse örgütün tümü üzerinde kuşbakışı bir görüşü olan yüksek subaylar 
kazandırmıştır. Bövle geniş bir deneyin iki yararı vardır. Önce, değişik 
görevler yapmış olan kişilerin örgütün tümüne karşı, yaşamuğraşları yal-
nız belirli bir uzmanlık alanını ya da örgütün belirli bir bölümünü içeren 
görevlilere oranla daha geniş benimseme duyguları beslemek eğilimleri 
yüksektir. İkinci olarak, bu gibi görevliler, işbirliği ettikleri birimlerin gö-
revleriyle sorumluluklarını daha iyi anladıklarından, kendi çalışmalarıyla 
öbür birimlerin çalışmaları arasında eşgüdüm sağlayabilme bakımından 
daha üstün durumdadırlar. 

Çoğu yönetim sorunları gibi, bu sorun da bir ölçü, bir ağırlık soru-
nudur. Ökelikleri bütün alanları kapsayan kişilerin sayısı az olduğuna göre, 
görevlilerin işin belirli alanlarında uzmanlaşmalarına elverişli bir ortam 
yaratmak gereği vardır. Ancak uzmanlaşmanın üstünlüklerinden yararlan-
maya çalışırken, sakıncalarını da göz önünde tutmak gerekir. Bu sakın-
calar şunlardır: Çoğu kimseler, uzun bir yaşamuğraşı boyunca, pek çok 
güçlük çekmeden birçok uzmanlıklar kazanabilirler, bir kimse ne ölçüde 
yetenekliyse yeni görevlere uyabilme olanağı o ölçüde çok olur; ancak bir 

2 



yerden sonra, belirli bir uzmanlık alanında edinilen deneyin kişinin yete-
neğini artıracak yerde düşürdüğü bir azalan verim düzeyine varılır. 

Scçcnakli Uzmanlaşma Türleri 

Ne ölçüde uzmanlaşmak gerekeceği sorusuna koşut olarak, ne çeşit bir 
uzmanlaşmaya gidilmesi gerektiği sorusu yer alır. Öğrenim düzeyine göre 
uzmanlaşma konusu daha önce tartışılmıştı, ancak belirli bir öğrenim dü-
zeyi —örneğin bilimyurdunu bitirenler— içinde bile yaşamuğraşı küme-
leri birçok biçimlerde düzenlenebilir. Aşağıdaki üç örnek, çeşitli olanakları 
açıklamaya yetecektir. 

Orman Örgütü. Orman örgütü uğraşsal görevlilerini ormancılık okul-
larını bitirenler arasından seçer. Bu görevliler, ilk birkaç yıl içinde, orman 
koruyucusuna bağlı olarak, taşra kuruluşlarında çeşitli yardımcı görev-
lerde çalışırlar. Bu "çıraklık" döneminin sonunda, belirli orman alanları 
üzerinde yönetim görevleri olan orman koruyuculuğuna atanırlar. Orman 
Örgütü'nün yüksek yönetim görevlileri —bu arada bölge orman yönetici-
leri, başkentteki bölüm başkanları, bölge kuruluşlarındaki kereste yöne-
timi, yangından korunma, görevli işleri ya da akçal yönetim uzmanları ile 
benzerleri— orman koruyucuları arasından yükseltilme yoluyla atanır. Or-
man Örgütü çalışmalarının bir yönünde uzmanlaşan bir kimsenin, yaşam-
uğraşımn geriye kalan bölümünde bu alanda kalma eğilimi olmakla bir-
likte, bütün örgüt içinde geniş ölçüde bir görevli alışverişi göze çarpar. 

Böyle bir uzmanlaşmanın sonuçlarından birkaçı şunlardır: (1) Uğraş-
sal görevlilerin çoğu, özel ilgileri bulunabilmekle birlikte, Orman Örgü-
tü'nün tümüne karşı güçlü bir benimseme duygusu besler; (2) orman ko-
ruyucusu gibi eylemci birim yöneticileriyle bölge kuruluşlarındaki "ortak 
birim" uzmanları arasında birçok örgütlerde görülen tinsel uzaklık yok-
tur; (3) görevlileri, geçinge, görevli işleri gibi, bilimyurdunda kazanılan 
uzmanlıklar dışındaki uzmanlık alanlarında eğitmek gerekir. 

Birleşik Generkin Görevliler Birimleri. Orman Örgütü'nün görevliler 
uzmanlarını seçmede kullandığı yöntem yaygın değildir. Çoğu birleşik ge-
nerk bakanlıklarıyla kurumlarındaki görevliler birimlerinin uğraşsal gö-
revlileri, görevli işleri konusunda eğitim görmüş, deney kazanmış kimse-
ler arasından seçilmiştir. Görevli işleri uzman yardımcılarının kamu yöne-
timi ya da tinbilim alanında öğrenim görmüş bilimyurdu çıkışlılar arasın-
dan seçilmesi yönünde artan bir eğilim vardır. Söz konusu uzmanlar ya-
şamuğraşlarını bir tek bakanlık ya da kurum içinde sürdürebilir, ancak 
daha çok çeşitli birleşik generk bakanlıklarındaki görevli işleri arasında 
özgürce yer değiştirirler. 

Bu çeşit uzmanlaşmanın önemli bir sonucu, görevli işleri uzmanının 
genellikle uğraşma, onun ölçüleriyle yöntemlerine karşı güçlü bir benim-
seme duygusu beslemesidir. Bu ise özeksel görevliler örgütü (Görevliler 
Kurulu) ile bakanlıkların görevliler örgütleri arasındaki bildirişmeyle yet-
ke bağlarını güçlendirir. Öte yandan görevli işleri uzmanlarıyla örgütün 
geri kalan kesimi arasındaki ilişkilerde bir boşluğun ortaya çıkmasına, 
çoğu kez bakanlıklardaki koşut görevli işleri birimlerinde bağlılık duygu-
larının bölünmesine yol açar. 

ı 
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Kent Sağlık Görevlileri. Kent yönetimlerinin sağlık kuruluşlarındaki 
yaşamuğraşı düzeninin özellikleri üç etmene dayanır: Sağaltmanları sa-
ğaltman olamayanlardan ayıran kesin uğraşsal çizgi; çoğu sağlık kuru-
luşlarındaki uğraşsal görevlilerin sayıca azlığı; bir de özellikle küçük kent 
yönetimlerinde kamusal sağlık işleriyle özel sağaltmanlık arasında kesin 
bir ayırıcı çizginin bulunmaması. Birinci etmenin sonucu olarak, bir kent 
sağlık örgütündeki birtakım görevler, durum ara sıra değişmekle birlik-
te, geleneksel olarak sağaltmanlarca doldurulur, kimisi de doldurulmaz. 
Dolayısıyla, öbür sorumlu yönetim görevleri, özellikle ortak birim niteliği 
taşıyanlar, sağaltmanlarm yanı sıra sağaltman olmayanlarca da dolduru-
labilir. Sağlık kuruluşlarının küçük oylumlu olmaları dolayısıyla, bu alan-
da çalışan kimseler, yükselme olanaklarını genellikle başka kentlerle üye 
generklerde aramaktadırlar; dolayısıyla da kurumlar arasında önemli öl-
çüde görevli gidişgelişi vardır. Biraz da bu nedenle, sağaltmanlar oldukça 
yüksek düzeylerdeki sağlık görevlerine çoğu kez daha önce kamu sağlığı 
alanında deneyler edinmeden atanmakta, dolayısıyla kamu sağlığı yöne-
ticileri tümüyle kapalı bir yaşamuğraşı kümesi oluşturmamaktadırlar. Bu-
nunla birlikte, genellikle, kamu sağlığı yönetimi, uğraş üyelerinden çoğu 
için ayrı bir uğraşsal benimseme duygusu yaratmıştır. Sağlık yöneticile-
rinin sağaltmanlığm "toplumsallaştırılması" konusunda sağaltmanlık uğ-
raşı üyelerinin çoğunluğundan ayrı bir tutum beslemeleri bunun bir ka-
nıtıdır. 

Bu örnekler, yaşamuğraşı çizgileriyle örgüt yapısı arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyacak niteliktedir. Yaşamuğraşı kümesi ile örgüt biriminin (ya 
da en azından birimdeki uğraşsal görevlilerin tümünün) birbiriyle geniş 
ölçüde özdeş oldukları yerlerde örgüt bütünlüğü ile örgüt içi bildirişme-
nin sağlanması kolaylaşmış olur. Yaşamuğraşı çizgilerinin biçimsel örgüt 
yapısı içinden geçerek doğru gittiği yerlerde, uğraşın özellikleri, biçimsel 
örgütten gelen etkilerle çatışan güçlü tinsel bağlar yaratabilir. Belirli bir 
yaşamuğraşı kümesinin bir örgüt içinde en yüksek görevleri elinde bulun-
durduğu yerlerde (sağaltmanlarm kamu sağlığı kuruluşlarındaki durumu 
gibi), örgüt içinde yaşamuğraşı kümesinin üyeleriyle başkaları arasında, 
ordudaki subaylarla erler arasındaki uçuruma benzer bir uçurumun yara-
tılmasına yol açan bir "kast" yapısı ortaya çıkabilir. 

Yaşamuğraşı Çizgilerinin Değiştirilmesi 
Görevli alma yöntemlerindeki, yaşamuğraşı çizgilerini değiştiren de-

ğişiklikler, örgüt üyeleri üzerinde köklü etkiler yapabilir, belirli yaşamuğ-
raşı kümelerinin güçlü yandaşlığına ya da karşıtlığına yol açabilir. Baş-
kan Roosevelt, tanınmış bir yazınsal kişiliği olan Archibald MacLeish'i Ku-
rultay Betikliği Yöneticiliği'ne atadığında, bu görevi betiklik yöneticiliği 
uğraşının doruğu sayan Amerikan Betiklikler Derneği güçlü bir biçimde 
karşı çıkmıştı. 

Dışişleri uğraşı bunun bir başka örneğidir. 1939'dan önce, Tarım, Te-
cim, Akçal İşler Bakanlıkları Birleşik Amerika'nın başlıca dış yansıtman-
lıklarmdaki uğraşsal görevlerde çalışmak üzere ataşeler görevlendirirlerdi. 
Bunlar Dışişleri Bakanlığı'ndan daha da çok, ilgili oldukları bakanlıklara 
bağlı sayılmaktaydılar. 1939'dan sonra ataşeler dışişleri uğraşının bir öğe-
si durumuna getirildiler; yansıtmanlıkların genel diplomatik görevlilerini 
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olduğu gibi uğraşsal ya da uygulayımsal görevlilerini de sağlaması bekle-
nen tek bir yaşamuğraşı düzeni ortaya kondu. Dışişleri Bakanlığı bu de-
ğişiklikten yana çıkmış, ancak değişiklik, bu yola gidildiğinde dışardaki 
görevlilerin bağlılıklarıyla çalışmaları üzerindeki doğrudan denetimini yi-
tirecek olan ilgili bakanlıklarca tümüyle bir türlü benimsenmemiştir. 

YÜKSELME OLANAKLARI 

Yaşamuğraşı düzeninin yapısı, örgüt içindeki çeşitli görevli türle-
rine açık bulunan yükselme olanaklarının sayısı ile çeşitlerini önemli öl-
çüde etkiler. Yükselme olanaklarının bağlı olduğu önemli değişkenler 
şunlardır: (1) Örgütün genişleme (ya da gerileme) hızı, (2) yaşamuğraşı 
çatmasının biçimi (özellikle tepeye doğru bütün düzeylerdeki görev yeri 
sayısının nasıl bir hızla azaldığı), (3) içerden yükseltilme yoluyla değil de 
dışardan atamalar yapılarak doldurulan görev yeri sayısı, (4) görevlilerin 
belirli bir düzeydeki ortalama görev süreleri. Dördüncü değişken ise, (a): 
çeşitli düzeylere ortalama atanma yaşına, (b) belirli bir düzeyde ya da 
onun üstünde bulunan görevlilerin, emeklilik, çekilme (bu arada başka 
örgütlerdeki daha iyi işlere atanma), ölüm ya da işten çıkarılma yoluyla 
ortalama olarak hangi yaşlarda ayrıldıklarına bağlıdır. Bir örgütte bu bil-
giler elde bulunursa, belirli bir yaşamuğraşı basgıcının en alt düzeyinde 
işe atanan görevlilerden yüzde kaçının örgütten ayrılmadan önce çeşitli 
üst düzeylere ulaşacağı kestirilebilir.8 

8 Oylumu değişmeyen bir örgütte bu sayışlar" aşağıdaki gibi yapılabilir. Yeni 
işe alman görevlilerden dördüncü düzeye er geç yüzde kaçının ulaşacağını kestir-
menin söz konusu olduğunu düşünelim. Diyelim ki, (1) bütün örgütteki lOO'er görev 
yerinden 12'si dördüncü ya da daha yukardaki düzeylerdedir; (2) bütün örgütteki 
görevülerin ortalama çalışma süresi 22 yıldır (işe giriş yaşı ortalaması işten ayrıl-
ma yaşı ortalamasından çıkarıldıktan sonra bulunan sayı). Öyleyse yılda 100 gö-
revli için 100/22=4,5 yedek görevli atanması gerekir. Yine diyelim ki, (3) dördün-
cü düzeye varan görevliler bu ya da daha yukarı düzeylerde ortalama 14 yıl ça-
lışmaktadırlar (bu görevlilerin ortalama yükselme yaşı ortalama işten ayrılma ya-
şından çıkarılarak bulunan sayı). Öyleyse, yılda bu düzeylerdeki 12 görev yeri 
için 12/14=0,9 yedek görevlinin yükseltilmesi gerekir. Bundan söz konusu kuruluşa 
atanan görevlilerden 0,9/4,5 ya da beşte birinin işten ayrılmadan önce dördüncü 
düzeye yükselecekleri sonucu çıkar. 

° S a ğ ı ş s ö z c ü ğ ü T ü r k i y e T ü r k ç e s i n d e y ü z y ı l l a r b o y u ' s a y ı , a d e t , m i k t a r ' ı n y a n ı 
s ı r a h e s a p a n l a m ı n d a d a k u l l a n ı l m ı ş . T ü r k D i l K u r u m u ' n u n T a r a m a S ö z l ü ğ ü ' n d e 
b u s ö z c ü k i ç i n X I I I . - X V I I I . y ü z y ı l l a r a r a s ı n d a y a y ı m l a n m ı ş y a p ı t l a r d a n ç o k s a y ı d a 
k u l l a n ı m ö r n e k l e r i v e r i l i y o r . B u k a y n a k t a ' m a h ş e r g ü n ü , k ı y a m e t g ü n ü , h e s a p g ü -
n ü ' a n l a m ı n d a d a s a ğ ı ş g ü n ü d e n d i ğ i b e l i r t i l d i k t e n s o n r a " h e s a p e t m e k " e y l e m i n e 
k a r ş ı l ı k o l a r a k , a y r ı c a ' d ü ş ü n m e k , a d d e t m e k ; t a d a t e t m e k , s a y m a k ' a n l a m l a r ı n a d a 
g e l e n s a ğ ı ş l a m a k s ö z c ü ğ ü v e r i l i y o r . G ü n ü m ü z T ü r k ç e s i n d e s a ğ ı ş ' ı n s a y ı ş a d ö n ü ş -
m e s i d o ğ a l d ı r . D i v a n - ı M u h a s e b a t ' m a d ı n ı n s o n r a d a n S a y ı ş t a y ' a d ö n ü ş t ü r ü l m ü ş o l -
m a s ı ş i m d i d a h a i y i a n l a ş ı l a c a k t ı r . B i z d e , d a h a ö n c e a r i t m e t i k k a r ş ı l ı ğ ı o l a r a k 
ö n e r d i ğ i m i z s a y ı b i l g i s i n d e n s o n r a , 1978 y ı l ı n d a h e s a p i ç i n s a y ı ş , s ö z c ü ğ ü n h e s a p -
l a m a ( c a l c u l a t i o n ) a n l a m ı i ç i n s a y ı ş l a m a , h e s a p l a m a k , h e s a p e t m e k i ç i n s a y ı ş l a m a k 
k a r ş ı l ı k l a r ı m ö n e r i p b u s ö z c ü k l e r i b u y a p ı t ı n 1980 b a s k ı s ı n d a n b u y a n a o a n l a m -
l a r d a k u l l a n d ı k . ( Ç e v i r e n ) 
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Gelişme Hızı 
Bir örgütteki ılımlı bir gelişme hızı bile, en azından kısa dönemde, ola-

ğan bir ölçüde boşalan yerler sayısında (ya da daha çok) yükselme ola-
nakları sağlayabilir. Yüzde beş oranındaki bir yıllık genişleme bile, çeşitli 
düzeylerde yapılabilecek yükseltmelerin yıllık sayısını iki katına çıkara-
bilir. Bunun, belki de, (a) görevlilerin üst görev yerlerine yükselme ola-
naklarını artırıcı, (b) ortalama yükselme yaşlarını düşürücü bir etkisi ola-
caktır. Genişlemenin sonucu olarak, alt düzeylerde çok sayıda görevlinin 
de işe alınması gerekecek, böylece ilk hız geçtikten sonra da yükselme için 
yarışmanın artırılması, ancak yükselme olanaklarının durgun bir örgütte 
olduğundan daha yüksek bir düzeyde tutulması olanağı sağlanacaktır. 

Hızlı bir genişleme döneminden sonra gelişme dursa bile, genellikle 
örgütün en üst düzeylerinde az çok genç kimselerin bulunduğu görüle-
cektir. Bunun sonucu olarak, örgütte yükselme bakımından durgun dö-
nemlerde devinimli dönemler birbirini izleyebilir; en üst düzeydeki kü-
menin görece genç, yükselme olanaklarının alz olduğu dönemleri, en üst 
düzeyden çok sayıda kimsenin emekliye ayrıldığı, aşağı düzeylerde hızlı 
yükselmelere olanak sağlayan dönemler izleyebilir. Bu gibi iniş çıkış dö-
nemlerinin uzunluğu, yaklaşık olarak en üst görevlilerin ilk atanmadan 
ayrılıncaya dek örgütte geçirdikleri olağan süre olan 20-30 yıllık örgüt 
"kuşak"larına koşut olarak ortaya çıkabilir. 

Yaşamuğraşı Çatmasının Biçimi 
Örneksel bir örgütün birbirinden bir ölçüde ayrı birçok yaşamuğraşı 

kümelerinden oluştuğuna daha önce değinilmişti. Bu kümelerden birinde-
ki bir görevlinin yükselme olanakları, bir bütün olarak örgütün yüksek 
düzeylerindeki görev yerlerinin sayısına değil, bulunduğu kümedekilerin 
yükselebileceği üst düzey görev yerlerinin sayısına bağlıdır. Bir bütün 
olarak örgütün çatmal bir biçimde olduğu durumlarda bile, belirli bir ya-
şamuğraşı kümesinde, giriş düzeyinde görece az sayıda, orta düzeylerde 
daha çok, üst düzeylerde daha az sayıda görev yeri bulunabilir. Çizelge 
l'de çeşitli örneksel yaşamuğraşı çatmaları gösterilmiştir. 

(1), (2), (3) sayılı dikeçler, varsayılan üç yaşamuğraşı çatmasmdaki 
görev yerlerinin dağılışını gösterir. Çatmalardaki 1000 görev yerinden, sı-
rayla 62, 225, 334'ü üçüncü ya da daha yukarı düzeylerdedir. Son üç sırada 
ise, çatmalarda, üç varsayımda da, işten ayrılmadan önce üçüncü ya da 
daha yukarı düzevlere yükselmeyi umabilecek görevlilerin yüzdeleri ve-
rilmiştir. 
Varsayım A: İlk atanma yaşı 25; Düzey IH'e yükselme yaşı 35; işten ay-

rılma yaşı 55. 
Varsayım B: Atanma yaşı 25; yükselme yaşı 40; ayrılma yaşı 55. 
Varsayım C: Atanma yaşı 25; yükselme yaşı 35; ayrılma yaşı 50. 

Genellikle bir kümedeki tüm görevlilerin, çatmanın geniş olduğu, da-
ha çok sayıda görev yerinin bulunduğu düzeylerde (örneğin Çizelge l'de 
üçüncü dikecin II'nci düzeyinde) yükselme olanakları çok güçlüdür; an-
cak tepeye doğru çıktıkça daralan düzeylere yükseleceklerin oranı hızla 
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ÇİZELGE 1 
Yükselme Olanaklarını Belirleyen Etmenler 

GÖREV YERLERİNİN SAYISI 

Düzey (D (2) (3) 
V 3 32 14 

IV 12 64 80 
III 47 129 240 
II 188 257 480 
I 750 518 186 

Toplam 1000 1000 1000 
Düzey III ile yukarısı 62 225 334 
Düzey IH'e A 9.3 33.9 50.0 
Yükselmelerin B 12.5 45.3 66.7 
Yüzdesi C 10.3 37.5 56.0 

düşecektir. Çizelge l'in ilk dikerinde gösterilen çatmada, en alt düzeyde 
işe alınanlardan belki de ancak yüzde onu aşmayan bir bölümü üçüncü dü-
zeye yükselebilecek, üçüncü dikeçteki çatmada ise en alt düzeyde işe alı-
nanların belki yarısı ya da daha çoğu er geç üçüncü düzeye yükselecektir. 
Yükselme yaşı ne denli yüksek olursa, yılda yerinin doldurulması gereken 
en üst düzey görevlilerinin yüzdesi daha çok olacağına göre, ilk alınan 
görevlilerden bu düzeylere yükselecek olanların yüzdesi de büyüyecektir. 

Belirli Bir Düzeyde Ortalama Çalışma Süresi 
Daha önce de belirtildiği gibi, bir görevlinin belirli bir düzeyde geçi-

rebileceği süre, söz konusu düzeye olağan yükselme yaşı ile bu düzeye 
varanların olağan ayrılma yaşma bağlıdır. Yüksek düzeylerde geçirilen 
uzun görev süreleri (ki bu ya genç kimselerin atanmasından ya da emek-
lilik yaşının yüksek olmasından ileri gelebilir), kuşkusuz bu gibi görevler-
de bir yıllık dönem içinde kendini gösterecek değişme oranını, dolayısıyla 
aşağıdakilerin yükselme olanaklarını azaltabilir. 

En üst düzeylere yükselmede ortalama yaşın 35'ten 40'a çıkarılması, 
bu gibi yükselmelerden yararlanacak alt düzey görevlilerinin sayısını üç-
te bir oranında artırabilir. Emeklilik yaşı beş yıl azaltılarak da buna ben-
zer bir sonuç elde edilebilir. Daha küçük bir olağan yükselme yaşının alt 
düzeylerde yapacağı etkiler çok daha az çarpıcı olacaktır. Bundan şu iki 
sonuç çıkarılabilir: 

(a) Örgüt, yükselmelerin küçük, çok seçme bir görevliler kümesi için-
den yapılması (ayrıca bunların görece genç yaşta yükseltilmesi) ile orta-
lama yükselme yaşının yükseltilmesi, ancak daha çok sayıda görevliye 
yükselme olanakları sağlanması yolları arasında bir denge kurmakta ya-
rar görebilir. 

27 



(b) Gücemli bir emeklilik yasasının, yükselme olanaklarını artırmak, 
çok verimli bir biçimde çalışamaz duruma gelen görevlilerin güç bir du-
ruma pek düşmeden görevden uzaklaştırılmasını sağlamak gibi yararları 
vardır. Birleşik Amerika Deniz Gücü, bir süre, alt düzeylerdeki subay-
ların yükselme olanaklarını açık tutmak amacıyla, başkaları kendilerini 
geçtiği için en üst aşamalara yükselemeyen subayları emekliye çıkarmak 
yöneltisini izlemişti. 

Dışardan Atamalar 

Örgüt dışından üst düzeylere yapılacak atamaların, örgüt içindekile-
rin yükselme olanaklarını azalttığı açık bir gerçektir. Bundan dolayı, gö-
revliler dışardan yapılan atamalara karşı güçlü bir biçimde direnebilirler; 
bu gibi atamalar yüksek sayılara varırsa gönülgücü üzerinde çok kötü 
etkiler yapabilirler. Örgütte genişleme olmaması ya da başka nedenlerle 
örgüt içindeki yükselme olanakları başından kısıtlı, görevliler başka ör-
gütlerde daha yüksek işlere geçmek olanaklarından da yoksunlarsa dışar-
dan atamaların etkisi büsbütün ağır olacaktır. 

Bu bakımdan, dıştan yapılacak atamalara konan —örneğin ildeşlik ko-
şulu gibi— kısıtlamalar, bir bakıma kısıntılı geçişlik bildirmeliklerinin et-
kilerine benzer bir etki yaparlar. Kısa dönemde örgüt içindeki görevlinin 
çıkarına uygun düşer, ancak başka örgütlerin benzer tepkilerine yol aça-
rak görevlinin dışarıya gidişini kısıtlar, bir başka deyişle "giriş"i azalta-
rak uzun dönemde "çıkış"ın da azalmasına yol açarlar. Geçimsel bunalım 
sırasında, yerel kamu kuruluşlarında görev alabilmek için ildeşlik koşulu 
gittikçe artan bir ölçüde uygulanmaya başlanınca bu gibi kısıtlamaların 
bulunmadığı örgütlerde çalışanlar, "koruma" eksikliğinin kendilerini el-
verişsiz bir duruma soktuğunu inandırıcı bir biçimde öne sürebilmişlerdi. 
Buradaki durumun da, bütün akçalar gibi iki yüzü vardır. Çok yetenekli 
birtakım yöneticiler, yetenekli gençleri çekerek, onları örgüt dışındaki gö-
revlere "yükseltip" ilerleme çizgilerini açık bulundurarak, sonra da boşa-
lan yerleri yeniden doldurarak, yurt ölçüsünde ün kazanan örgütler geliş-
tirmişlerdir. California'daki  Berkeley kentinin August Vollmer yönetimin-
deki kolluk örgütü, Kansas'taki Wichita kentinin Vollmer'in yetiştirdiği 
kolluk yöneticisi O.W. Wilson yönetimindeki kolluk örgütü, Birleşik Ame-
rika'daki on on iki ya da daha çok kolluk örgütüne, yetenekli bilimyurdu 
öğrenimi görmüş genç kolluk önderleri yetiştirmişlerdir. 

ABG Buluşbelgesi Kolu'ndaki görevlerin sürekli olarak buluşbelgesi 
tüzesi ortaklıklarının akınına uğraması buna benzer etkiler yapmıştır. 
Olumlu yönden, böyle bir durumda ilgili kuruluş hızlı ilerleme olanakları 
sağlayarak yetenekli görevlileri kendine çekebilir, bir süre de tutabilir. 
Üstelik, söz konusu kuruluş alt düzeylerle orta düzeylerdeki görevlilerin 
aşırı ölçüde yaşlanmasından doğacak sakıncaları da önlemiş olur. Olumsuz 
yönden, kuruluşun alt düzeylere sürekli olarak yeni görevliler alması, ge-
lenleri de yeni baştan eğitmesi gerekir; sürekli olarak ayrılan görevlilerin 
edinmiş oldukları deneylerin yararlarından yoksun kalır. Örgüt, üst yö-
netim görevlerinde yararlı olabilecek kimseleri de sürekli olarak yitirir. 
Söz konusu üstünlüklerle sakıncaların hangi durumlarda denk olduğu, an-
cak belirli durumlar incelenerek bulunabilir. 
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GENEL YÖNETİMDE YAŞAMUĞRAŞI DÜZENİ 

Ara ara, birleşik generkteki en üst yönetim görevlerini doldurmak 
üzere az çok ayrı bir yaşamuğraşı kümesinin geliştirilmesi önerilmiştir. 
Bu önerinin altında yatan ana varsayım, yüksek yönetim görevlerindeki 
yeterliğin, belirli bir konudaki bilgiden değil, yönetim alanındaki —bir 
örgütten öbürüne kolaylıkla aktarılabilen— genel beceriden kaynaklandı-
ğıdır. 

Bir bayındırlık örgütü yönetmeninin ölçmenlik bilgisine astlarından 
çoğuna oranla daha az gereksinme duyduğu doğrudur. Birçok seçkin ki-
şilerin birbirinden tümüyle ayrı nitelikteki örgütleri başarıyla yönettikleri 
de bir gerçektir. Bu gözlemlerden, yönetimdeki özel becerilerin, belirli 
konuların uzmanı olan kişilerde aranan becerilerden büsbütün ayrı oldu-
ğu sonucu çıkarılmaktadır. 

Yüksek Düzey Yönetiminde Gerekli Beceriler 
Yönetici belirli bir konunun uzmanı olmadığına göre, öyleyse bece-

rileri nelerdir? Bu sorunun tikel bir yanıtı, söz konusu becerilerin kar-
maşık kişi kümelerini örgütlendirme, yönetme, tartışıp görüşme becerisi, 
bu kümeleri başka kümelerle olan ilişkilerinde yansıtma olduğudur. Bütün 
örgütlerde gereksinme duyulduğu açık olan bu becerileri bir yerde başa-
rıyla uygulayan bir kimsenin o işi bir başka örgütte de yapabilmesi gere-
kir. 

Ancak büyük bir örgütün bütün yüksek yöneticileri böyle dar anlam-
da yönetimle uğraşmaz, yöneltinin saptanmasına da katılırlar. Kişileri yö-
netmedeki sorunların Tarım Bakanlığı'nda, Tecim Bakanlığı'nda, Sağlık 
ya da Kolluk Örgütü'nde birbirinin eşi olduğu düşünülse bile, çalışma iz-
lencelerine ilişkin sorunlar kuşkusuz özdeş değildir. Bir tarımsal kuruluş-
ta yüksek yöneticinin önüne gelen sorunların çözülebilmesi için özel bir 
tarım bilgisine, kamu sağlığı yöneticisine gelenler için ise sağaltmanlık 
bilgisine gereksinme duyulur. 

Görece küçük örgütlerde, uygulayım sorunları sık sık en üst düzeye 
dek çıkacağından, baş yöneticinin onları çözebilecek durumda olması ge-
rekir. Ancak büyük, karmaşık bir örgütte, en üst düzeyde karşılaşılan so-
runların dar, uygulayımsal sorunlar olması seyrek görülür. Bu sorunlar 
daha çok, uygulayımsal gerçeklerin ya da alt düzeylerde biçimlendirilen 
uygulayım yönünden sağlam bir tasarın doğurabileceği geçimsel, yönetkil 
ya da toplumsal sonuçlarla ilgilidir. Tarım Bakanı'nın, topraktaki azot 
varlığını artıracak uygun tarım yöntemlerinin neler olduğu konusunda 
vargı oluşturması gerekmez, ancak bir toprak koruma izlencesinin ülke 
tarımı bakımından doğuracağı sonuçlar üzerinde vargı vermesi —ya da 
böyle bir vargıya katılması— gerekebilir. 

Baş yöneticinin vargıları içeriksiz değildir, ancak bu içeriğin geçimbi-
lim, toplumbilim ya da yönetkiyle ilgili olması olasılığı, dirimbilim ya da 
doğabilimle ilgili olması olasılığından çok daha güçlüdür. Söz konusu ku-
rumun sorumlu bulunduğu geniş kamusal eylem izlencelerinin, yararlı ol-
mak amacını güttükleri topluma uydurulmaları gerekir. Dolayısıyla, bir 

27 



"genel yöneticiler" kümesinin göreve alınması gerekiyorsa, bu küme üye-
lerinin yönetime ilişkin becerileri olanlar gibi toplumsal bilimleri anlayan 
kimseler arasından da seçilmeleri gerekir. 

Genel Yönetim Alanındaki Bir Yaşamuğraşı Düzeninin Kimi Sonuçları 
Öyleyse, belirli örgütlerle bağlı olmaksızın, yönetimdeki en üst görev 

yerlerini doldurabilecek bir "genel yöneticiler" kümesinin geliştirilmesi 
belki de uygulama bakımından olanaksız değildir. Ancak böyle bir küme-
nin varlığı istenilir bir nesne midir? Böyle bir düzen küçük, çok seçkin 
bir kümeye pek çekici yaşamuğraşı olanakları sağlar, dolayısıyla da bir-
leşik generk yönetimine, başka türlü kamu görevine girmeyecek seçkin 
kimseleri çekebilir. 

Bu görüşün eleştiricileri birçok karşı düşünceler öne sürmüş, birtakım 
sorular ortaya atmışlardır: Seçme yöntemlerimiz üstün nitelikli yönetici-
leri genç yaşlarda bulup almaya olanak sağlayacak ölçüde iyi midir, yok-
sa yönetim yeteneği ancak yaşamuğraşlarımn süresi boyunca azar azar ya-
pılacak elemeler sonunda mı saptanabilir? Yönetim konusunda yetenek 
gösteren, belirli konularda uzman kişilerin örgütün en üst düzeylerine geç-
meleri gerçekte önlenmeli midir? Üst düzeylerde kurumlararası geçişler 
özendirilerek, yürürlükteki yaşamuğraşı düzeni içinde buna benzer bir so-
nuç alınamaz mı? 

Ayrı bir yönetim yaşamuğraşı kümesinin Amerikan kamu yönetimi 
geleneğinde sağlam bir dayanağı bulunmadığından, kurumlararası bir yö-
neticiler kümesi yaratılması yolundaki düşüncelerin yakın bir gelecekte 
uygulama alanına konması beklenmemelidir. Bununla birlikte, söz konu-
su düşünce üzerinde son on yıl içinde yapılan tartışmalar, daha şimdiden 
bakışları komuta çizgisinin üst kesimlerinde yaşamuğraşı çizgilerinin aşı-
rı ölçüde uzmanlaşmış olduğu gerçeğine çevirmiş bulunmaktadır. Bu tar-
tışmalar, yöneticilik yeteneğine daha büyük bir önem verilmesine, yöne-
ticilikteki yeterlikleri denenmiş kimselere deney alanlarını genişletmek, 
örgütsel ya da uğraşsal çizgilere geçmişte olduğundan daha az önem veri-
lerek yükselmek konusunda daha büyük olanaklar tanınmasına kolayca 
yol açabilir. 

SONUÇ 

Birleşik Amerika, kamu kuruluşlarında yaşamuğraşları yaratma ba-
kımından İngiltere'nin olduğu gibi Kara Avrupa'smdaki birçok ülkelerin 
de çok gerisinde kalmıştır. Bunun birbiriyle ilgili birçok nedenleri arasın-
da, Amerika'da kamu görevinin saygınlık görmemesi, kayırma düzeninin 
yakın dönemlere dek varlığını sürdürmüş olması, bir "yönetici bölüt" e da^ 
yanak olabilecek bir toplumsal bölüt yapısının göreli yokluğu, bir de gö-
revli alma düzeniyle öğretim düzeni arasında ilişki bulunmaması sayıla-
bilir.* 

* J i m m y C a r t e r ' ı n B a ş k a n l ı ğ ı d ö n e m i n d e , 1978 y ı l ı n d a ç ı k a r ı l a n K a m u G ö r e v i 
D ü z e l t i m Y a s a s ı ( C i v i l S e r v i c e R e f o r m  A c t ) i l e b i r Ü s t Y ö n e t i c i l e r T o p l u l u ğ u 
( S e n i o r E x e c u t i v e S e r v i c e ) k u r u l m a s ı ö n g ö r ü l d ü . B u g i r i ş i m , i k i n c i H o o v e r K u r u -
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Son yıllarda, özellikle son yirmi yıl içinde, yaşamuğraşı olanaklarının 
genişlemesi yönünde, çeşitli biçimlerde kendini gösteren hızlı bir gelişme 
olmuştur. Kimi durumlarda belirli kamu görevi yaşamuğraşları (örneğin, 
ormancılık) ortaya çıkmıştır. Başka durumlarda, yerleşmiş uğraşlara üye, 
bilimyurdu öğrenimi görmüş kimselerin işe alınması yolunda daha bü-
yük bir çaba gösterilmiştir. Kamu görevliliğinin düşük saygınlığı ile ay-
lık yetersizlikleri kamu kuruluşlarının yetenekli kişileri işe alıp bunları 
görevde tutmasını güçleştirmekle birlikte, durumun Büyük Bunalrm'ın 
başlarmdakinden daha iyi olduğu kuşkusuzdur. 

Kamu kuruluşlarındaki yüksek yönetim görevlerini doldurmada bu-
gün bile belirli bir düzen yoktur; genel yöneticilikte ayrı yaşamuğraşları 
kurulması görüşü de koşulsuz olarak benimsenmemiştir. İngiliz düzeninin 
geniş ölçüde benimsenmesi olasılığı güçsüz görünmektedir.1** 

Bu bölümde, yaşamuğraşı düzeninin başarıyla işlemesinin yalnız gö-
revli alma yöntemlerine değil, işe alınan görevlinin ondan sonraki yaşan-
tısına da bağlı olduğunu görmüş bulunuyoruz. Görevli yönetiminin "iç" 
yönleri, bir başka deyişle görevlilere ilişkin işlemlerin kurulu örgütlerle 
onların görevlileri üzerindeki etkileri, bundan sonraki bölümde ele alına-
caktır. 

lu'nca 1955 yılında öne sürülen, Avrupa ülkelerindekilere benzer bir Senior Civil 
Service'in kurulmasıyla ilgili önerinin de bir bakıma uygulama alanına konması 
anlamım taşıyordu. Üyeleri çeşitli bakanlıklarda görev alabilecek olan bu toplu-
lukta yer alan yöneticilerin görev bölütlemesi düzeninin dışında tutulup kişilikle-
rine bağlı bir aşama ilerlemesi düzenine bağlı olmaları, aylıkları ile görev güven-
celerinin ise işte gösterecekleri başarıyla bağlantılı kılınması öngörüldü. (Çeviren) 

** Amerika'da birtakım çevrelerin öteden beri imrendikleri İngiliz bölütleme 
düzeninde, özellikle "Yönetici Bölüf'ün  yapısında son yıllarda devrimci değişik-
liklere gidilmiştir. Lord Fulton başkanlığındaki bir kurulun 1968 yılında yasama ör-
genine sunulan yazanağında (The Civil Service, Vol. 1, Report of  the Committee 
1966-68, Chairman: Lord Fulton, London, 206 yüzlem), bölüt yapısında esneklik sağ-
lamak amacına dönük önerilerde bulunulmuş, bu arada ünlü Yönetici Bölüt ile 
Yürütücü Bölüt'ün yazı işleri bölütüyle kaynaştırılması önerilmiştir. (Çeviren) 
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17. 
Bölüm 

TAKIMIN SEÇİLMESİ: GÖREVLİ SÜREÇLERİ 

15'inci Bölüm'le 16'ncı Bölüm'de görevli yönetiminin iki yönünü, gö-
revli alma konusuyla görevli devinimleri konusunu inceledik. Bu bölüm-
de ise, görev bölütlemesi, aylıklar, başarı değerlendirmesi, eğitim gibi göjh 
revli işlemlerini gözden geçireceğiz. Genel amacımıza uygun olarak, bu 
konuları, görevli işleri uzmanının görüş açısından değil, tüm örgüt sorun-
larıyla olan ilişkilerini ortaya koyacak biçimde tartışacağız. 

GÖREV BÖLÜTLEMESİ* 

Görev bölütlemesi, görevli işlemlerini kolaylaştırıp tekbiçimleştirmek 
amacıyla geniş ölçüde kullanılan bir araçtır. Böyle bir bölütlemenin ana 
birimi olan görev (position), tek bir görevliye verilen ödevlerle sorumlu-
lukların tümüdür. Görev bölütlemesinde ana düşünce, bir örgütteki ödev-
lerle sorumluluklar bakımından birbirine çok benzeyen görevlerin, görevli 
almada, aylıklarda, görevlilerle ilgili başka konularda benzer işlem gör-
mek üzere belirli kümeler, bölütler içinde toplanmalarıdır. 

Birleşik generk bölütleme düzenindeki görev kümelerine örnek olarak 
yazı işleri görevlisi - imyazman yardımcılığı, tarım geçimbilimcisi yardım-
cılığı, geçinge baş denetmenliği anılabilir. Birleşik generk yönetiminde 
görev bölütleri ayrıca aşamalarla diziler içinde kümelendirilmiştir. Uğraş-
sal, bilimsel, yönetsel, alt-uğraşsal, akçal görevliler ile yazı işleri görevli-
lerini içine alan Genel Aylık Çizelgesi (General Schedule) GS-l'den GS-18'e 
dek uzayan on sekiz aşamaya ayrılır. 

Görevler, Kişiler 

Bölütlenmesi gereken nesnenin görevde bulunan kişi değil görevin 
kendisi olduğu görev bölütlemesi düzeninin dayandığı ilkelerden biridir. 
Bir yazı işleri görevlisi yardımcısı görevinde çok iyi çalışan, bir başkasın-
da yetersiz bir görevli bulunabilir, bir üçüncüsü ise boş olabilir; ancak 
bu üç görevin ödevleriyle sorumlulukları birbirine benziyorsa tümünün 

* D a h a ö n c e d e b e l i r t i l d i ğ i g i b i , " g ö r e v b ö l ü t l e m e s i " s ö z ü n ü , b u r a d a a n l a m ı 
a ç ı k l a n a n " k a d r o s ı n ı f l a n d ı r m a s ı "  ( p o s i t i o n c l a s s i f i c a t i o n )  k a r ş ı l ı ğ ı o l a r a k k u l l a n -
d ı k . ( Ç e v i r e n ) 
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bir bölüte sokulması gerekir. Bu kural, bir göreve atanan olağanüstü yete-
nekte bir kişinin ek ödevlerle sorumluluklar yüklenmeye başlaması ya 
da görece güçsüz bir kişiden göreviyle ilgili birtakım güç işlerin alınması 
durumunda sorunlar yaratabilir. Görevlilerinin yeteneklerinden en iyi bi-
çimde yararlanmak isteyen yöneticilerle gözetmenler, yetenekli görevlile-
re "bölüt dışı" işler veremememekten tedirgin olabilirler. 

Güçlük, görev bölütlemesinin niteliğinden doğmamaktadır. Söz ko-
nusu güçlük, bölütlemeyi çevreleyen belirli görevli işlemlerinin bir sonu-
cu olabilir. Örneğin, birleşik generk yönetiminde bir imyazman yardım-
cısı, baş imyazman düzeyinde iş yapıyorsa, üstü kural olarak onun yaptığı 
iş üzerinde bir işbaşı incelemesi1 yaptırıp görevinin daha yüksek bir bö-
lüte sokulmak üzere yeniden bölütlenmesini sağlayabilir. Yükselmelerde 
yarışma sınavı koşulunu daha sıkı bir biçimde arayan görevliler kurulla-
rının bulunduğu yerlerde böyle bir yeniden bölütleme yapılamaz; söz ko-
nusu görevli de ya baş imyazmanlık işini imyazman yardımcısı aylığıyla 
yapmak durumunda kalır ya da sonradan verilen görevlerin geri alın-
ması gerekir. 

Ödevlerle Sorumlulukların Ölçülmesi 
Görev bölütlemesindeki en güç sorunlardan biri, bir görevi oluşturan 

ödevlerin neler olduğunu, özellikle bu ödevlerin güçlük, sorumluluk düze-
yini saptamaktır. Kimi çeşit görevler —örneğin yazı işleri görevlisi yar-
dımcılığı— için bu oldukça nesnel bir biçimde saptanabilir; ancak değer-
leme yetkisinin, yönetim sorumluluğunun ya da bilimsel bir işteki güçlük 
düzeyinin söz konusu olduğu durumlarda bu iş oldukça öznel bir nitelik 
kazanır. Örneğin, birleşik generk yönetimindeki uğraşsal kümeler ulamın-
da yer alan kimi görevlerin tanımlarına bir göz atalım: 

Geçimbilimci Yardımcısı (GS-7): "Önceden edinilmiş deneylere, da-
ha dar bir ölçüde de bağımsız düşünceye gereksinme gösteren bir iş." 

Geçimbilimci (GS-9): "Uzun bir uğraşsal, bilimsel ya da uygulayım-
sal eğitime, önceden edinilmiş büyük bir deneye gereksinme gösteren so-
rumlu bir iş." ' 

Üst Geçimbilimci (GS-11): "Büyük bir eğitime, deneye, bağımsız bir 
düşünceye gereksinme gösteren güç, sorumlu bir iş." 

Baş Geçimbilimci (GS-13): "Uzun bir ... eğitime, deneye, bağımsız bir 
düşünceye, sonuçlardan ya da küçük bir bilimsel ya da uygulayımsal örgü-
tün yönetiminden doğacak sorumluluğun yüklenilmesine gereksinme gös-
teren önemli bir uzmanlık işi." 

Sıradan bir yurttaş, görevliler uzmanının "iş," '"sorumlu iş," "güç, so-
rumlu iş," "önemli uzmanlık işi" arasındaki ayrımı hangi gizli yöntemle 
yaptığını bilmez. Görevliler uzmanı, bölütleme çalışması sırasında, "yakın 
gözetim" altında çalışan bir görevliyle "genel gözetim" altında, "yönetim" 

1 " i ş b a ş ı i n c e l e m e s i " ( d e s k a u d i t ) , g ö r e v i o l u ş t u r a n ö d e v l e r l e s o r u m l u l u k l a r ı 
s a p t a m a k ü z e r e , g ö r e v l i n i n y a p t ı ğ ı i ş i n b i r g ö r e v l i l e r u z m a m n c a y e r i n d e g ö z l e n -
m e s i d i r . G ö r e v l e r i n b ö l ü t l e r e s o k u l a b i l m e s i i ç i n g e r e k l i b i l g i l e r g e n e l l i k l e i l g i l i k i -
ş i l e r l e o n l a r ı n ü s t l e r i n c e y a n ı t l a n a n s o r u t l a r a r a c ı l ı ğ ı y l a s a ğ l a n ı r ; g e n e l l i k l e d e 
b i r i ş b a ş ı i n c e l e m e s i y l e s o n u ç l a n ı r . 
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altında, "genel yönetim" altında çalışan görevli arasında da ayrımlar ya-
par. 

Bu durumda, görevliler uzmanının, bölütleme çalışmalarında kimi kez 
oldukça başına buyruk nitelik taşıyan çeşitli uygulamalı çalışma yöntem-
lerinden yararlanmak durumunda bulunmasına şaşmamak gerekir. Bir 
görevli, çok sayıda kişi çalıştıran bir birimin başıysa, yüksek bir böliite 
sokulması olasılığı, buyruğundaki görevli sayısının az olması durumuna 
oranla daha yüksektir. Üstünün aylığı GS-13 aşamasmdaysa kendisi de 
büyük bir olasılıkla 12'nci aşamadan aylık alacaktır, ancak üstü 12'nci aşa-
madaysa onun alabileceği en yüksek aylık belki de ll'inci aşama aylığı-
dır. Bu son durum Geçimsel işbirliği Orgütü'nde (ECA) çok açık olarak 
görülmekteydi. Bu kurumun kuruluş yasası, o dönemdeki en yüksek yıllık 
ödeme olan 10.000 doların üstünde bulunan 16'ncı aşamadafı  az sayıda gö-
revlinin atanmasına olanak sağlamaktaydı. Bunun sonucu olarak, kurum 
içindeki başlıca bölümlerde bu aşamadan bir ya da daha çok görev yeri 
bulundurularak, onların altında yer alan 15, 14, 13'üncü aşamadan çok 
sayıda görev yerinin kullanılmasına olanak sağlanmış oldu. Birçok kim-
seler, ECA'daki görevlerin, bölütlemede öbür birleşik generk örgütlerin-
deki benzerlerine oranla bir, belki de iki üst aşamaya sokulduklarına ina-
nır. 

Benzer nitelikteki başka tutarsızlıklar kuşkusuz birleşik generk yöne-
timinde olduğu gibi bölütleme düzenine bağlı öbür kuruluşlarda da bu-
lunabilir. Hızla gelişen savaş kuruluşları, görev yerlerini genellikle eski 
kuruluşlara oranla daha yüksek aylıklı bölütlere koydurabiİiyorlardı. Baş-
kentteki görevlerin taşradaki benzerlerine oranla daha yüksek aylıklı bö-
lütlere sokuldukları yolunda da genel bir inanç vardır. 

Görev Böîütlemesi, Görevli Alma 
Bir bölütteki bütün görevlerin ödevleriyle sorumluluklarının birbiri-

ne benzediği varsayıldığma göre, bölütteki görevlerden birinin doldurul-
masında kullanılan sınav yönteminin bölütteki öbür görevlerin doldurul-
masına da elverişli olması gerekir. Bu ilke işe ilk giriş evrelerinde genel-
likle benimsenmiştir. Örneksel bir kamu yönetiminde, görevliler kurulu, 
yazı işleri görevlisi - imyazman yardımcılığı için bir sınav açar, sınavı ka-
zanan adayların adlarını gösteren bir başarı sıralaması yapar. Çeşitli ku-
ruluşlardaki bu bölüte giren görevlerin doldurulması gerektiğinde atama-
lar bu ortak başarı dizelgesinden yapılır.2 

Bir görev bölütü için ortak bir başarı dizelgesinin kullanılması, bölüt-
lemenin, bölütteki görevlerden birini doldurmak için gerekli nitelikleri 
taşıyan bir kimsenin öbür görevleri doldurmak için gerekli nitelikleri de 
eşit ölçüde taşımasını olanaklı kılacak ölçüde dar tutulmasını gerektirir. 
Söz konusu kamu yönetimi adaylarda belirli bir uzmanlık alanında edinil-

2 Birçok kamu yönetimlerinde, bakanlık ya da ana örgüt bölümleri dizelgenin 
başındaki adayı almakla yükümlü değildirler; ilk üç adaydan istediklerini seçebi-
lirler. Bununla birlikte, bu konudaki uygulama birörneklikten uzaktır; "üç aday 
kuralı" (rule of  three) kimi kez eski savaşçılara ayrıcalık tanıyan yasalarca kısıt-
lanmaktadır. 

2 



miş iş bilgisi değil de ana yeteneklerle yetişme gücü arar, sınavda da bu 
niteliklerin bulunup bulunmadığına bakarsa, bu gerek büyük bir soruna 
yol açmaz. 

Görevde yükselmelerde genel başarı dizelgeleri kullanıldığında güç-
lüklerin ortaya çıkması olasılığı daha çoktur. Burada, kurum içi mi yoksa 
kurumlararası bir görevliler akışının mı daha yararlı olacağı tartışması 
ortaya çıkmaktadır. Bu konu bundan önceki bölümde tartışılmıştı. Görev 
bölütlemesi yükselme sınavlarına dayanak olmak üzere kullanılacaksa, 
alanı geniş tutulmuş görev bölütleri kurumlar ya da birimlerarası yük-
selmelere olanak sağlayacak, buna karşılık dar tutulmuş bölütler bu gibi 
görevli gidiş gelişlerini engelleyecektir. Daha yüksek bir görevde başarılı 
olabilmek için belirli bir kurumda ya da bir kurumun belirli bir birimin-
deki belirli bir işte bilgi, deney kazanmak önemliyse, görev bölütlemesinin 
yükselme sınavlarına dayanak olarak kullanılabilmesi için, böyle bir bö-
lütlemenin nerdeyse işlemeyecek ölçüde ayrıntılı olması gerekecektir. Ki-
mi yerlerde yapıldığı gibi, bir yandan görev bölütlemesini geniş tutan, an-
cak yükselmelerde belirli kurumlarda edinilmiş iş deneyine ağırlık veren 
ortalama yöntemler de geliştirilebilir. 

Görev Bölütlemesi, Aylıklar 
Aylıklar konusu, bu bölümün daha sonraki kesiminde tartışılacaktır; 

ancak burada görev bölütlemesiyle aylıklar konusu arasındaki ilişki üze-
rinde yorumlarda bulunulması yerinde olacaktır. Genellikle görev bölüt-
lemesi aylıkların saptanması için uygun bir dayanak sağlar. Belirli bir bö-
lütteki görevler için eşit bir taban aylığıyla tavan aylığı saptanması önemli 
bir güçlük doğurmaz. Gerçekte aylıklarda daha büyük bir tekbiçimleştir-
me isteği, bir başka deyişle eşit işe eşit aylık ödeme kaygısı, görev bölüt-
lemesi düşüncesinin yayılmasmdaki başlıca nedenlerden biri olmuştur. 

Kuşkusuz görevlerin bölütlere ayrılmasında yol açılacak eşitsizlikler-
le düşülecek yanılgılar, bu görevleri yapan kişilere ödenecek aylıklara da 
yansıyacaktır. En iyi görev bölütlemesinin bile çok yaklaşık bir işlem ol-
duğunu görmüş bulunuyoruz. Bununla birlikte, bu yöntemin yetersizlik-
lerini belirtirken birtakım kötülükleri düzeltmek amacını güttüğünü de 
bilmemiz gerekir. Görevlerin bölütlenmesinden önce, yasama örgeninin 
görevlilere ilişkin giderler üzerindeki denetimi geçingeye ayrı ayrı ödenek 
koyma ya da toplu ödenek yöntemiyle yapılmaktaydı. Birinci yöntemde 
yasama örgeni, görevlilere ödenecek aylığı dolar olarak tek tek belirtir. 
Iş sanları kesin bir anlam taşımıyorsa, yasama örgeni çeşitli görevlilere 
ödenecek aylıkları birbiriyle karşılaştıracak bir dayanaktan yoksun de-
mektir. Dolayısıyla en aşırı ödeme eşitsizliklerinin ortaya çıkması olasılığı 
güçlüdür; uygulamada da durum böyle olmaktadır. Üstelik aylıkların ge-
çingede ayrı ayrı gösterilmesi tek tek görevlilerin yönetkil etkilerden ya-
rarlanarak aylıklarında artış sağlamaya çalışmasına da yol açabilir. Çok 
sayıda üye generkle kent yönetimi, aylıklar için bugün bile ayrı ayrı öde-
nek koyma yöntemini kullanmakta, bu gibi yerlerde sözü edilen iki kö-
tüye kullanmanın çok çeşitli örnekleriyle karşılaşılmaktadır. 

Toplu ödenek yönteminde birimlere aylıkları karşılamak üzere belirli 
bir ödenek verilerek bu ödeneğin kullanılması birim yöneticisine bırakı-
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lir. Böyle bir ödeneğin çeşitli görevlere dağıtılmasında bir ölçüde eşitlik 
sağlanabilmekle birlikte, bu yöntemin uygulandığı yerlerde bir kuruluş-
taki aylıklar başka bir yerdekilerden büsbütün ayrı olabilir. 

Elde, bölütleme düzenlerinin genellikle aylıklarda, daha önceki aylık 
saptama yöntemlerine oranla daha büyük bir tutarlılık sağlanmasına kat-
kıda bulunduklarını gösteren daha güçlü kanıtlar vardır. Lewis Meriam, 
birleşik generk yönetiminde görev bölütlemesi geniş ölçüde eleştirilmekle 
birlikte, bugünkü bölütleme düzeninin uygulanmasından önce de görevde 
bulunmuş yöneticilerin, bu düzenin eskiye oranla bir iyileşme olduğu ko-
nusunda pek duraksama göstermediklerini belirtmiştir.3 

Görev Bölütlemesi, Örgüt Yapısı 

Bölütleme uzmanlarının üzerinde özellikle durdukları önemli bir gö-
rüş, görev bölütlemesinin bir örgütün yapısını belirlemediği, ancak bu 
yapıyı yansıttığıdır. Bir başka deyişle, bu görüşe göre görev bölütlemesi, 
yöneticinin başında bulunduğu birimi kendisinin uygun ya da verimli bul-
duğu biçimde örgütlendirmesini engellemez. 

Örgüt birimlerinin başındaki yöneticiler, görev bölütlemesinin, ken-
dilerine uygun gelen biçimde bir örgüt yapısı kurmalarına engel olmadığı 
yolundaki bu görüşü tümüyle doğru saymazlar. Bu konudaki kuşkucu-
luklarının çeşitli nedenleri vardır: 

(1) Yükselmelerin sınavla olduğu yerlerde, bir üst, ödevlerin dağıtı-
mında yaşlı görevliler ayrılıp yerlerine yenileri alındıkça, görevliler yeni 
sorumluluklar yüklenebilecek duruma geldikçe düzenlemeler yaparak ken-
di örgütünü görevlilerinin yeteneklerine azar azar uyduramaz. Böyle bir 
düzende üst, görevlilerden "bölüt dışı" çalışmalarını istememekle, buna 
onam vermemekle yükümlüdür. Birim içindeki işbölümünde yapılacak bir 
değişiklik, görevlilerin yeni ödevlerini yapmaya başlayabilmeleri için, gö-
revlerin tümüyle yeni baştan bölütlenmesini —daha kötüsü bir dizi yük-
selme sınavları yapılmasını— gerektirebilir. Birleşik generk yönetimi gibi, 
yükselmelerin daha az biçimsel yöntemlere bağlı olduğu, yeni birtakım 
işler verilen görevlinin yükselme işleminin çalışmaları üzerinde bir işba-
şı incelemesi yapıldıktan sonra yapılabildiği yerlerde bu sakınca daha az 
önemlidir. 

(2) Kurulu bir örgütte görev bölütlemesine gidildiğinde, bölütleme-
nin yeni bir örgüt tasarı getirmediği, yalnız yürürlükteki durumu yansıt-
makla yetindiği söylenebilir. Ancak bir kamu yönetiminde bir kez görev 
bölütlemesi yapıldıktan sonra, bu bölütlemenin sonradan kurulacak yeni 
birimlerle örgütleri de kapsaması gerekir. Daha tümüyle oluşmamış, do-
layısıyla ilerdeki çalışmaların ancak kesinlikten uzak bir biçimde kestire-
bilecek durumda bulunan bir kurumda bu görevlerin bölütlenmesi ner-
deyse olanaksız bir iştir. Bu görevlere ilişkin ödevler üzerinde işbaşı in-
celemesi yapılamaz. Bölütleme uzmanı, yöneticinin, örgüt tümüyle çalış-
maya başladığında görevi oluşturacak ödevlerin ne olacağı konusundaki 
kestirisini benimsemek (ya da geri çevirmek) durumundadır. 

3 Lewis Meriam, P u b l i c P e r s o n n e l P r o b l e m s f r o m  t h e S t a n d p o i n t of  t h e O p e -
r a t i n g O f f i c e r  (Washington: Brookings Institution, 1938), y. 34. 
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Şimdi, bölütleme uzmanı, eliaçık davranır da belirli bir görevi yük-
sek bir aylık aşamasına bağlarsa, söz konusu göreve belki de daha düşük 
bir aylık aşaması bağlanması durumuna oranla daha yüksek çapta bir kim-
se getirilecektir. Görev bir kez bölütlenip doldurulduktan sonra, yeni bir 
kuruluşta, görevlilerin niteliğinin görevin eylemli ödevleriyle sorumluluk-
ları üzerinde çok önemli etkiler yapacağından kuşkulanmamalıdır. Dola-
yısıyla, uygulamada görevliler uzmanının vargısı, yeni bir birimin ya da 
örgütün yapısı üzerinde önemli bir etki yapar. 

Görevlerin bölütlenmesinden sorumlu ortak birimle eylemci birimler 
arasındaki sürtüşmelerden çoğunun bu konularla ilgili olduğu söylenebi-
lir. Eylemci birimin başındaki yönetici, görev bölütlemesi düzeninin ken-
di örgütünün yapısında giderek düzenlemeler yapabilme olanağını, çoğu 
kez de yükselme konusundaki değerleme yetkisini kısıtladığını deneyle-
riyle bilir. Yine bilir ki bir görev çok düşük bölütlendiğinde, o görevi yap-
mak üzere işe alabileceği görevliler orası için düşündüğü ödevlerle sorum-
lulukları yerine getirebilecek nitelikte olmayacak, dolayısıyla bölütleme 
örgüt içindeki eylemli işbölümünü etkileyecektir. 

Bundan başka, eylemci birimin başındaki yönetici, kendi birimindeki 
görevlilere karşı bir benimseme duygusu besler; bölütlerini yükselterek 
onlara daha yüksek aylıklar sağlamaya çalışır. Bölütleme uzmanının bu 
gibi duyguların varlığını bilmesi, onun eylemci birimlerce düzenlenen iş 
tanımlarına karşı kuşku beslemesine, (kimi kez de yerinde olarak) iş ta-
nımlarının şişirilmiş olduğunu düşünmesine yol açar. 

AYLIKLAR 

Görevlileri tümüyle ussal birer "geçimsel kişi" sayan geçimbilimcilerin 
düştükleri geleneksel yanılgıya düşmememiz gerekmekle birlikte, aylıklar 
konusunun onlar için büyük önem taşıdığını da unutmamalıyız. Aylık, 
görevli ile ailesinin özdeksel gereksinmelerini karşılaması bakımından ol-
duğu gibi, saygınlık basamaklarmdaki verini gösteren bir simge olması 
bakımından da önemlidir. Bir görevlinin aylığı konusunda mutlu olup ol-
maması onun yapacağı çeşitli karşılaştırmalara bağlıdır. Görevli, almakta -
olduğu aylığı başka bir örgütte çalıştığında alabileceği ya da bulunduğu 
örgütte başkalarının almakta olduğu aylıkla karşılaştırabilir.4 

Aylıkların örgüt dışındaki aylıklarla karşılaştırılması, görevli alabil-
me ya da örgüttekileri tutabilme olanaklarını ortaya koyması bakımından 
büyük önem taşır. Örgüt içinde ödenmekte olan aylıklar arasındaki kar-
şılaştırma ise gönülgücünün korunması bakımından çok önemlidir; görev-
lilerin aylık ya da saygınlık düzeninin denkser olmadığı duygusu içinde 
bulunmaları onların gönülgüçleri üzerinde çok kötü etkiler yapabilir. Bir 
kimsenin akçal etmenler dışındaki etmenlerle kamu görevini özel bir iş-

4 Görevli, kendi aylığını çocukluğunda babasının kazancıyla ya da en azından 
kendi yaşam düzeyini babasının kazancının sağladığı yaşam düzeyiyle bile karşı-
laştınlabilir. Toplumumuzda, bir kimsenin ana babasının geçimsel durumuna, say-
gınlığına erişmek, onu geçmek konusundaki isteği, beklentilerinin düzeyini belir-
lemekte önemli ölçüde etkili olabilir. 
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yerinde çalışmaya yeğ tuttuğu durumlarda, örgüt içinde aylıkların denkser 
(daha doğru bir deyişle görevlilerin denkser saydıkları) bir biçimde dağı-
tılması, özellikle uğraşsal görevlerle yönetsel görevler bakımından, aylık-
ların özel kesimdeki aylıklarla karşılaştırılmasından daha önemli olabilir. 
Bir kamu yöneticisinin özel kesimde çalıştığında yılda 5.000 dolar daha 
çok kazanabilecek durumda olması, onu saygınlıkça, yetenekçe kendisin-
den daha yüksek olduğuna inanmadığı bir çalışma arkadaşının kendisin-
den 500 dolar daha çok alması ölçüsünde tedirgin etmeyecektir. 

Eşit İşe Eşit Ödeme 
Bundan önceki kesimde de değinildiği gibi, kamu yönetimindeki ay-

lıklarda denkserlik —eşit işe eşit ödeme— sağlama isteği, görev bölütle-
mesi akımının başlıca itici gücü olmuştur. Görevlerin bölütlenmiş oldu-
ğu yerlerde, aylık düzeyleri nerdeyse hep bu bölütlemeye dayanılarak 
saptanır. Bir başka deyişle, görev bölütünün bir taban, bir de tavan ay-
lığı vardır. Göreve ilk atanan görevli genellikle tabandaki aylığı alır. Gö-
revde kaldıkça aylığı basamak basamak artarak tavana dek çıkar, ancak 
görevli daha yüksek bir bölüte yükselmedikçe tavanın üstünde aylık ala-
maz. Kimi kez bir alt bölütün tavan aylığı bir üst bölütün taban aylığın-
dan daha yüksek olabilirse da durum hep böyle değildir. 

"Aşama içi" —bir başka deyişle görev için saptanan tavana dek olan— 
aylık artışları kimi kez belirli aralıklarla kendiliğinden verilir. Bununla 
birlikte söz konusu artışların görevlinin çalışmasının üstlerince başarılı 
olarak değerlendirilmesi koşuluna bağlanmış olması daha yaygın bir uy-
gulamadır. Bu durumda çok yetenekli bir görevlinin aylığı daha çabuk, 
ortalamanın altında bir görevlininki olağandan daha az hızla artar. Aylık 
artışlarıyla başarı değerlendirmesi arasındaki bu bağlantının etkililiği kuş-
kusuz başarı değerlendirmesi düzeninin etkililiğine bağlıdır.. Bundan son-
raki kesimde göreceğimiz gibi, yanılmaz bir başarı değerlendirmesi düze-
ninin kurulması görevli yönetiminin bugün bile çözülmemiş sorunların-
dan biridir. 

Aylıkların Özel Kesime Uydurulması 
Kamu kuruluşlarının ödediği aylıklarla özel işyerlerindeki benzer gö-

revlere ödenenlerin göreli durumu değişmez değildir. Bu iki kesimdeki 
aylıklar arasında karşılaştırma yapılmasında birçok güçlükler vardır. Çün-
kü özel kesimde kolluk görevlileri, yangın söndürücüler, öğretmenler, su-
baylar gibi kamu görevlilerine gerçekten benzeyen görevler yoktur. Bu 
gibi görevler ancak özel kesimde yaklaşık olarak eşit bir öğrenim düzeyi 
ile deneye gereksinme gösteren görevlerle karşılaştırılabilir. Üstelik böyle 
bir karşılaştırmada nedenin sonuçla karıştırılması çekincesi vardır. Örne-
ğin, ilkokul öğretmenlerinin yalnız "junior college" çıkışlı olmaları bu öğ-
retmenlere ödenen aylıkların düşük olmasından ileri gelebilir. Aylıklar 
yükseltildiğinde daha yüksek nitelikleri olan yeter sayıda öğretmen bulu-
nabilir. Burada da, başka benzer durumlarda da aylığın düzeyini iş değil, 
işin düzeyini aylık belirlemektedir. 

Kamusal işyerleriyle özel işyerlerindeki görevler arasında karşılaştır-
ma yapılabilen alanlarda —kimi kamu kuruluşlarında kural dışı durum-
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larla karşılaşılabileceğinde kuşku olmamakla birlikte— birtakım genel 
gözlemlerde bulunulabilir. Komuta düzeninin alt aşamalarındaki görevler-
de kamu kesiminin ödediği aylıklar özel kesimdeki benzerlerine oranla ge-
nellikle daha yüksek, üst düzeydekilerde ise daha düşüktür. Bu durum, 
İkinci Büyük Savaş'tan önceki dönemde Savaş dönemine oranla belki da-
ha çok söz konusu olmakla birlikte, genelleme bugün için de bir ölçüde 
doğrudur. Kamu kesimindeki işleticilerle imyazmanlarm özel kesimdeki 
benzerlerine oranla daha çok kazanmaları, buna karşılık en üst düzey yö-
neticilerinin, doğa bilimcileriyle uğraş üyelerinin özel kesimdekinden çok 
daha az aylık almaları olasılığı vardır. 

İş kollarında, kamu kesiminin ödediği aylıklar genellikle işçi birlik-
lerince saptanmış bulunan düzeydedir; ancak kamu kuruluşlarında çalı-
şanlar bakımından iş daha sürekli, dolayısıyla gündelik üzerinden ödeme-
de bulunulduğunda yıllık ödeme tutarı özel bir üstenci için çalışanlara 
oranla daha yüksektir. Tümişlendirme* dönemlerinde, kamu kesimi için 
çalışanlar bunalım dönemine oranla kuşkusuz daha az elverişli durumda-
dırlar. Yazı işlerinde çalışanlara gelince, kamu kesiminin bu alanda öde-
diği aylıklar —en azından bugünkü eder düzeyine göre yılda 3.000 ya da 
4.000 dolara dek olanlar— bolluk ya da bunalım dönemlerine göre daha 
az dalgalanma gösterirler, uzun sürede özel kesimde olduğundan daha 
yüksektirler. 

Üst aylık aşamalarında —bilimsel, uğraşsal, yönetsel görevlerde— ka-
mu kesiminin tecim ya da işleyim alanmdakilerden daha düşük aylıklar 
ödediği bilinmektedir. Burada başlıca güçlük, kamu görevlilerinin yük-
selme tavanlarının alçak olmasındadır. Büyük tecim kurumlarındaki yük-
sek yöneticilere ödenen yılda 15.000 - 25.000 dolar düzeyinde kazancı olan 
benzeri kent yöneticilerinin sayısı azdır. Kimi bilimyurdu başkanları, okul 
yönetmenleri, bir de az sayıda üye generk bakanlarının yıllık kazancı 
10.000 doların üstündedir. Bunun dışında, birleşik generk görevlileri için 
tavan genellikle 11.000 dolar,5 kent yönetimleriyle üye generklerdeki ana 
bölümler ya da bakanlıklar için ise 6.000 - 8.000 dolardır. 

Bu koşullar altında generk uğraşsal ya da yönetsel yeteneği bulunan 
kimseleri kendine çekmede işleyimle yarışacaksa, bunu ancak kamu gü-
venliğinin görece düşük olan akçal gelirini bütünleyen "tinsel gelir"i ara-
cılığıyla yapabilir. Birçok kimseler için özel kazanç amacı yerine kamusal 
bir amaç için çalışmakta olma duygusu ile önemli toplumsal amaçlar için 
çalışma isteği, kuşkusuz akçal yönden katlanılan özveriyi karşılayan ek 
bir güdülenme niteliği taşır. Kamu görevliliğinde güvencenin özel kesim-
dekine oranla daha çok olduğu yolunda da genel bir inanç vardır. 

* İ ş l e n d i r m e sözcüğünü, istihdam karşılığı olarak 1977 yılının ilk aylarında 
türetmiştik. Burada t ü m i ş l e n d i r m e sözünü ise t a m i s t i h d a m (full  employment) kar-
şılığı olarak kullandık. Bu sözcükleri bu yapıtın 1980 baskısından bu yana kullan-
maktayız. ( Ç e v i r e n ) 

5 1949 Bölütleme Yasası'na göre, yılda 11.000 -14.000 dolar alabilecek görevlerin 
sayısı 400'ü geçemez; kol başkanından ana örgüt bölümü başkanına ya da bakana 
dek en üst düzey yöneticilerinin yıllıkları 14.000 - 22.500 dolar arasında değişir. 
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Yine de, generkin en yüksek görevlilerine yeterli özdeksel özendirme 
sağlama konusunda gösterdiği pintilik sürekli bir eleştirme konusudur. 
En üst düzeylerdeki aylıkların, akça değerinin düştüğü dönemlerde eder-
lerle, dahası işleyimdeki uğraşsal görevlilerle yöneticilerin aldıkları ay-
lıklarla uyumlu olarak yükselmeyişi bu eleştirilere yoğunluk kazandırmış-
tır. Bugün kamu kuruluşlarının yüksek uğraşsal görevlerle yönetsel gö-
revleri başarıyla doldurabilecek yeter sayıda yetenekli kimseleri tutmak-
ta güçlük çektiklerini açıkça gösteren oldukça inandırıcı kanıtlar vardır.6 

Bugünkü ödeme düzeninin yasama örgenlerince izlenen bilinçli, tu-
tarlı yönelti ya da ilkelerin bir sonucu olduğu söylenememekle birlikte, 
söz konusu düzenin önemli birtakım toplumsal ya da yönetkil güçleri ol-
dukça doğru bir biçimde yansıttığı da bir gerçektir. Generkçe ödenen ay-
lıklar arasındaki ayrımların giderek azalması eğilimi bir ölçüde seçmen-
ler arasında düşük gelirlilerin daha kalabalık olmalarıyla açıklanabilir. 
Ortanca aile geliri 1947'de bile yılda 3.000 dolar gibi düşük bir düzeyde bu-
lunan bir çevredeki seçmenlerin, 5.000 doların üstündeki bir yıllık ödemeyi 
yüksek bulmasına, 10.000 doları aşan bir tutarı ise aşırı ölçüde yüksek 
saymasına şaşmamalıdır. Üstelik, alt düzeylerdeki kamu görevlileri, bir 
yandan sayılarının çokluğu, bir yandan da işçi birlikleriyle olan bağları 
dolayısıyla, yasama örgenleri üzerinde uğraşsal ya da yönetsel kümelere 
oranla daha çok baskı yapabilecek durumdadırlar. Nitelikli işçiler, kol-
luk görevlileri, yangın söndürcüler, kent okullarındaki öğretmenler, daha 
yüksek aylıklar sağlayabilmek için yönetkil baskı yapma bakımından özel-
likle etkinlik göstermiş, bunda bir ölçüde de başarılı olmuşlardır. 

İkinci Büyük Savaş dönemiyle onu izleyen dönemde, uğraşsal görev-
lerle yönetsel görevlerdeki aylıkların gerektiği gibi uyarlanamaması üze-
rine, görevlerin daha yüksek aylıklı aşamalara sokulması yoluna gidilmiş-
tir. Savaş döneminde ortaya çıkan büyük kuruluşları yönetecek yetenekli 
kişilerin bulunmasındaki önemli güçlükler karşısında, görevli uzmanları, 
daha yüksek aylıklar ödenebilmesine olanak sağlamak üzere bölütleme 
ölçünlerini gevşetme yoluna gitmişlerdir. Bugün çeşitli birleşik generk ku-
ruluşları arasında bölütleme konusunda görülen tutarsızlıkların başlıca 
nedenlerinden biri budur. Savaş dönemi kurumlarının ortaya çıkması, bu 
kuruluşlardaki genç yöneticilerin üst düzeylere hızla yükselmelerini ola-
naklı kılmıştı. Eğitimleri, deneyleri bakımından "orta düzey yöneticileri" 
kümesine girecek durumda olan kamu görevlilerinin savaşın sonunda al-
makta oldukları aylıklar, özel kesimde alabilecekleri düzeyde, kimi kez 
daha da yüksekti. Aylıklar çatmasının yılda 5.000 - 10.000 dolar arasındaki 
kesiminde belirli bir yığılma olmuştur. Genişleme döneminin sona erme-
si üzerine, bu genç görevlilerden birçoğu için aylık artışı olanakları azal-
dı; savaş kurumlarının gerilemesi bunlardan çoğunu özel kesimde iş ara-

6 Kuşkusuz bu güçlük yalnız bir ödeme sorunu değildir. Kamu görevlilerinin 
—özellikle üye generk düzeyiyle yerel yönetim düzeyinde— kamunun gözünde ge-
nel olarak düşük bir saygınlık taşıması da bunda kuşkusuz önemli ölçüde etkili 
olmaktadır. Bakınız: Leonard D . White, T h e P r e s t i g e V a l u e of  P u b l i c E m p l o y m e n t 
(Chicago: University of  Chicago Press, 1929). Kimi kollarda yükseltmelerin bir 
doğru çizgi üzerinde yapılması da bu durumdan bir ölçüde sorumlu olsa gerektir. 
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maya itti. Bu durumda, çok hızlı bir ilerlemeye çok yüksek görevlere gel-
miş görece az yetenekli çok sa3'ida kimsenin kamu görevinde kalması çe-
kincesi büyüktü; bu çekince bir ölçüde de gerçekleşti. 

Yukarıda sunulan bilgiler, generk aylık çizelgelerinin saptanmasıyla 
ilgili kimi sorunlar üzerinde bir görüş kazandıracak, aylıklarla bundan 
önceki bölümde ayrıntılı olarak tartışılan görevli akışı konusu arasındaki 
ilişkiyi göstermeye yarayacaktır. 

BAŞARI DEĞERLENDİRMELERİ 

Başarı değerlendirmesi, "görevli işini ne ölçüde başarıyla yapmakta-
dır?," "güçlü, güçsüz yanları nelerdir?" gibi soruları yanıtlamak amacını 
güden bir işlemdir.7 Başarı değerlendirmelerine kimi kez "verimlilik de-
ğerlendirmeleri" adı verilir. Birçok kamu kuruluşlarında, özellikle birle-
şik generk yönetiminde görevlilerin üstlerince düzenli aralıklarla değer-
lendirilmeleri amacını güden bir düzen yıllardır uygulanmaktadır. Birle-
şik generk kuruluşlarında başarının şu ya da bu biçimde değerlendirilmesi 
amacını güden yöntemler gerçekte 1923'ten beri kullanılmaktadır. 

Genel yönetim süreci içinde başarı değerlendirmesinin önemi üzerin-
deki bir tartışma aşağıdaki öncüllerden başlatılabilir: 

1. Görevlilerin değerlendirilmesi kaçınılmaz bir işlemdir. Görevlilere 
ilişkin birçok vargılar —özellikle yükselmelerle, işten çıkarmalarla, yer 
değiştirmelerle ya da aylık artışlarıyla ilgili olanlar— görevlilerin değer-
lendirilmesini, birçok görevlilerin yeteneklerinin birbiriyle karşılaştırıl-
masını gerektirir. Biçimsel bir değerlendirme düzeninin bulunmayışı, bu 
çeşit vargıların üstlerin astları üzerinde yaptıkları biçimsel olmayan de-
ğerlendirmelere dayanarak alındığı anlamına gelir. Öyleyse uygulamada 
yanıtlanması gereken sorular, görevlilerin biçimsel bir düzene göre mi, 
yoksa böyle bir düzen olmadan mı değerlendirileceği, değerlendirme işi 
biçimselleştirilecekse hangi değerlendirme yönteminin daha elverişli ola-
cağıyla ilgilidir. 

2 . Tümüyle yinelek görevler dışında, bir görevli ile onun yaptığı işin 
değerlendirilmesinde nesnel ölçütler bulmak aşırı ölçüde güçtür. Görevli-
lerde bulunması gereken niteliklerle bu nitelikleri ölçmede kullanılan yön-
temler konusundaki bilgi düzeyimiz göz önünde bulundurulursa, başarı de-
ğerlendirmesini, üstlerin astlarına ilişkin öznel kamlarını yok edecek bir 
yöntemden çok, söz konusu öznel kamları bir düzene sokan, biçinıselleş-
tiren bir yöntem saymak gerekir. 

3 . Bir başarı değerlendirme düzeni yükselmelerle aylık değişiklikle-
rinde dayanak olarak kullanılıyorsa, değerlendirme işini yapacak üstler 
çok geçmeden bu değerlendirmelerin doğuracağı etkileri öğrenecek, değer-

7 Başarı değerlendirmesi konusundaki uygulamaların, sorunların, uygulamada 
elde edilen sonuçların kısa, güzel bir özeti için bakınız: Leonard D. White, Intro-
duction to the Study of  Public Administration (3 rd. ed., New York: Macmillan Co., 
1948), y. 408-20. Ayrıca bakınız: Moslıer ile Kingsley, Public Personnel Administra-
tion. 
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lendirmeyi bu etkileri göz önünde bulundurarak yapacaklardır. Bir değer-
lendirme düzeninde 90 sayı üstün başarıysa, belirli durumlarda bir aylık 
artışı için de "üstün başarı" gerekliyse, bir görevlinin aylığının artırılma-
sını sağlamak isteyen üst onu 90 sayı alacak biçimde değerlendirmek yo-
luna gidecektir.8 Böyle bir kurnazlık, "üstün başarı" deyimine "üstün ay-
lık artışını gerektirdiğine inandığı başarı düzeyi" anlamını kazandırır. Bu 
bizi, başarı değerlendirmesinin ortadan kaldırması gereken türden bir öz-
nel değerlendirmeye götürür. 

Verimlilik değerlendirmesinin birleşik generk yönetimindeki öyküsü, 
bir yanda Kurultay'm, Verimlilik Kolu'nun, ABG Görevliler Kurulu'nun, 
öte yanda Bakanlıkların yer aldığı, yanların birbirini alt etmeye çalıştığı 
sürekli bir çekişmenin öyküsüdür. Kurultay, özeksel geçinge örgütleri, gö-
revliler örgütleri, aşırı aylık artışları ile aylıkların tüm bölütler için en 
üst aşamalarda "yığılmasını" önlemeye çalışmışlar, buna karşılık bakan-
lıklar görevlilerini işte tutabilmek için gerekli, yerinde gördükleri durum-
larda aylık artışlarına gitmenin yollarını aramış, bunda geniş ölçüde de 
başarılı olmuşlardır. 

Bütün bunlardan başarı değerlendirmelerinin değersiz olduğu sonucu 
çıkarılmamalıdır. Görevlilerle ilgili vargılar alınmasında "özdevimsel," tü-
müyle nesnel bir dayanak sağlamadıkları bilinmekle birlikte, bu tür de-
ğerlendirmelerin üstlerin büsbütün düzensiz değerlendirmelerine göre bir 
üstünlük taşıdıkları da açıktır. Önce, iyi kurulmuş bir başarı değerlendir-
me düzeni, üstleri, belirli bir görevlinin iyi ya da kötü olduğu sonucuna 
varmalarındaki nedenleri düşünmeye iter. Böylece, bir kimsenin kazan-
dığı bir iki üstün başarının onu üstün bir görevli olarak göstermesi, üs-
tünü onun belirli birtakım eksikliklerini göremez duruma getirmesi de-
mek olan "ayla" etkisini de belki bir ölçüde azaltır. İkinci olarak, başarı 
değerlendirme düzeni üstü yazılımlara dayanmak, bir görevlinin üstün 
ya da yetersiz olduğu konusundaki kanısına dayanak olan belirli neden-
leri belgelemek durumunda bırakır. Bu ise, kuşkusuz, önyargılı bir üstün, 
sevmediği bir görevliden hınç almasını önleyici bir etki yapar. Üçüncü 
olarak bu yöntem, görevlilerle görüşülüp güçsüz yanlarını düzeltecek bi-
çimde eğitilmelerine de olanak sağlayabilir.9 

EĞİTİM 

Bundan önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi, bir örgütün üyeleri 
üzerinde yapabileceği dolaysız etkiler çok kısıtlı olduğundan, görevlilerin 

8 Profesör  White, bu gibi kurnazhklan bir ölçüde denetleyebilmek için başarı 
değerlendirmesi yönteminin birkaç yılda bir değiştirilmesini öğütlemektedir. Adı 
geçen yapıt, y. 414. Bununla birlikte, üstlerle astların çeşitli başarı değerlendirme 
yöntemleriyle tanışıklığı, bu konudaki deneyleri arttıkça, bu yolların bile etkisiz 
kalması, ilgililerin yeni düzende de bu tür kurnazlıkları kısa sürede öğrenmeleri 
olasılığı vardır. 

9 Okuyucular, uygun bir başarı değerlendirme düzeninin ortaya konup uygu-
lanmasında karşılaşılan örneksel sorunları, bir bilimyurdu sınav ya da değerlen-
dirme düzeninin geliştirilip uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla karşılaştırma-
yı ilginç, yararlı bulabilirler. 
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seçimi ile eğitimi, örgütler içinde önemli birer denetim aracı niteliği ka-
zanmaktadır. Görevlilere, örgüt için en iyi olduğu düşünülen işleri yap-
maları bütün durumlarda "buyurulamasa" bile, en azından örgütler kendi 
yararlarına çalışacak kimseleri seçebilir ya da onları bu amaçla yavaş ya-
vaş eğitebilirler. Bundan önceki bölümlerden birinde görevli seçimi konu-
sunu tartışmıştık. Burada ise eğitim konusu üzerinde duracağız. 

Eğitimle öğretim arasında ayırım yapanlar bulunmakla birlikte, biz 
böyle bir yola gitmeyeceğiz. Burada eğitim derken, yalnız bir kimsenin 
gücünü, becerilerini ya da anlayışını artırmak, inançlarıyla değerlerini ge-
liştirmek amacına yönelmiş bilinçli çabaları anlıyoruz. 

Eğitim, Örgüt Kuramı 
Eğitim, örgütsel etkilerin kişinin "içine işlenmesini" sağlar. Kişiyi öyle 

değiştirir ki, söz konusu kimse istenen davranışları sürekli olarak verilen 
yönergelerin etkisi altında değil, kendiliğinden yapar. Üyelerinde kendi 
kendini yönetme yeteneği ile örgütün ortak çabasına katkıda bulunacak 
biçimde bağımsız eylemde bulunmak isteği geniş ölçüde bulunmayan bir 
örgüt var olamaz. Bununla birlikte, kişide örgütün öbür üyelerinin çaba-
larıyla uyumlu olarak bağımsız eylemde bulunma yeteneği ile isteği eği-
timle artırılabilir. 

Bir örgüt içinde kimsenin tümüyle kendi isteğine göre davranmasına 
göz yumulmaz. Kişisel vargı öncüllerinin çoğu örgütün başka bir yerin-
de bulunan kaynaklardan sağlanır. Bir vargının tüzel yönlerine ilişkin ön-
cüller vargının oluşturulduğu yere tüze işleri biriminden, geçimsel etki-
leriyle ilgili olanlar geçimsel işler biriminden, yönetkil etkileriyle ilgili 
olanlar genellikle komuta düzeninden gelir. 

Örgütler içindeki bireylere eksiksiz bir değerleme yetkisi tanınma-
makla birlikte, örgütler arasında bireylerin ya da birimlerin kendi vargı 
öncüllerini seçebilme düzeyleri bakımından ayrımlar vardır. Böyle bir seç-
meye daha geniş ölçüde olanak sağlanıyorsa örgütte yerinden yönetimin 
bulunduğundan, böyle olmazsa özekçilikten söz ederiz. Bir koldaki bö-
lümlerin kendi tüzecileri, geçimbilimcileri, sayımlamacıları varsa, dola-
yısıyla tüze, geçimbilim ya da sayımlama konularında ayrı bir tüze işleri, 
geçimsel işler ya da sayımlama biriminden "onay" almakla yükümlü de-
ğillerse, örgütte bu konular bakımından bölüm düzeyine dek inen bir ye-
rinden yönetim söz konusudur. Ancak bu kolda özeksel bir tüze işleri, ge-
çimsel işler ya da sayımlama birimi varsa, tüze, geçimbilim ya da sayım-
lama konuları bakımından özekseleşmiş demektir. 

Eğitimle yerinden yönetim arasındaki ilişki açıktır. Kişiler, vargıları 
için gereksindikleri öncüller üzerinde eğitilmişlerse, kendilerine daha ge-
niş bir değerleme yetkisi verilebilir; bir başka deyişle daha ileri bir ye-
rinden yönetime gidilebilir. Örneğin bütün görevliler tüze alanında köklü 
bir eğitim görmüşlerse, vargıların tüzel açıdan özekçe gözden geçirilmesi-
ne gerek kalmaz. Kimi örgütlerde, kesimlerde birer görevlinin tüze öğ-
renimi görmüş kimseler arasından seçilerek vargıların tüzel öncüllerini 
sağlama işinin kesim düzeyinde yerinden yönetilmesi, ancak kesim içinde 
(bir kişinin öbür görevlilerin gereksinme duyacakları vargı öncüllerini sağ-
laması yoluyla) özekselleştirilmesi uygun görülebilir. 
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Görevli seçimiyle eğitiminin de akçal bir yönü vardır. Örgütlerin ken-
dine özgü koşullarına göre köklü bir eğitim görmüş görevlilerin daha yük-
sek aylıklar ödenerek işe alınması, böylece de gözetim ya da özekten yö-
netim giderlerinin azaltılması daha kazançlı olabilir; yarı eğitilmiş gö-
revlileri daha az giderle işe alıp onları örgüt içinde eğitmek yolu yeğle-
nebilir; ya da eğitilmemiş kimseleri düşük aylıklar ödeyerek işe almak, 
ancak ek gözetim ya da özekten yönetimin karşılığını ödemek yoluna gi-
dilebilir. 

Eğitim, Uzmanlaşma 

Bir toplum içindeki kamusal örgütlerle özel örgütler arasında karşı-
lıklı ilişkiler vardır. Bir örgütün ürünü başkalarının çalışmasını olanaklı 
kılar. Örneğin, dokuma işletkelerini üretecek yapmaklar olmasaydı doku-
ma yapmakları kurulamazdı. Bunun gibi, örgütler, başka örgütler onların 
gereksinme duyacakları becerileri, bilgisi bulunan görevlileri yetiştirmez-
lerse var olamazlar. ABG Orman Örgütü'nün gelişimi ormancılık okul-
larının gelişiminden ayrı düşünülemez. 

Kazanılması süre isteyen belirli becerilerle bilgilere karşı geniş, sü-
rekli bir istem varsa, kimi kişilere iş yaşamına başlamadan önce söz ko-
nusu beceri ya da bilgi alanlarında özel eğitim verilmesi öğretim ya da 
eğitim örgütleri için geçimsel bakımdan olanaklı duruma gelebilir. Böyle-
ce, uzmanlaşma ilerleyip uğraşlar tekbiçimleştikçe, eğitim, görev öncesi 
eğitim niteliği kazanır. Bugün, elimizde kişileri tekbiçimleşmiş işler için 
yetiştirecek çeşitli okullar vardır. Maden işçiliği okulları, yayaççılık okul-
ları, tecim okulları, sağlık uygulamanları okulları, daha başka birçokları 
bu arada sayılabilir. Bilimyurtları da izlencelerini toplumumuzdaki ör-
gütlerin uğraş gereksinmelerine gittikçe daha çok uyarlamaktadırlar. Bun-
dan önceki bölümde, bilimyurtlarmda okutulan konulardan çoğunun yal-
nız kamu yönetiminin eğitim gereksinmelerini karşılamak amacına yö-
nelmiş bulunduğunu, buna karşılık daha başka birçoklarının gerek özel, 
gerek kamusal iş alanlarının gereksindiği beceriler üzerinde eğitim sağ-
ladıklarını görmüştük. Öğretimin bireyleri kazanç sağlayacak bir iş için 
yetiştirmesi gerektiği görüşü gittikçe ağırlık kazanmaktadır.10 

Eğitimin görev öncesi eğitim örgütlerinde böylece uzmanlaşması, ör-
gütlerin gereksindikleri becerilerin gittikçe tekbiçimleşmesiyle sağlanabi-
lir. Buna karşılık uzmanlaşmış eğitim örgütleri de (birörnekleşmiş görev 
türlerini dolduracak birörnek eğitim görmüş kimseler yetiştirdikleri için) 
örgütsel eylemlerin birörnekleşmesine katkıda bulunurlar. Görevlilerin 
gördükleri eğitim çeşitli örgütlerde işe yarar, dolayısıyla bir örgütten öbü-
rüne geçebilirler. Örneğin, son otuz yıl içinde hızla genişleyen bir uzman-
lık eğitimine konu olan "görevlicilik" alanında, kamu yönetimi ile özel 
kesim örgütlerinde, bu uzmanlık eğitiminden yararlanan geniş görevli bi-
rimleri kurulmuştur. 

1 0 Amerikan toplumunda bu gelişmeyi hızlandıran —örneğin öğretimi gücemli 
kılan yasalar gibi— öbür etmenlerin araştırılması bizi konumuzdan aşırı ölçüde 
uzaklaştırır. Öğretimin uğraşsal bir nitelik kazanması eğilimi, bu betiğin kapsamı 
dışında kalan geniş toplumsal sorunların ortaya çıkmasına da yol açar. 
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Birçok kimseleri daha çok belirli birtakım işler için yetiştiren bir eği-
tim düzeni aşırı bir uzmanlaşmaya yol açabilir; böylece de eğitilen kim-
seler yaşamuğraşı basamaklarında daha dar sorumluluklardan daha ge-
nişlere yükselemeyebilirler. Ölçmenler, görevli uzmanları, saymanlar ya 
da benzerleri için özel yaşamuğraşı çizgilerinin bulunması, genel yönetici-
likte becerisi olan görevlilerin bulunmasında güçlükler doğurabilir. Bu 
konuya bundan önceki bölümde değinilmişti. 

Eğitimin Amaçlan 
Örgütü, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere işbirliği eden bir bi-

reyler kümesi olarak tanımlamıştık. Gerek görev öncesi, gerek görev-içi 
eğitimin yaran, örgüt üyelerini, örgüt amacının gerçekleştirilmesinde da-
ha etkili bir duruma getirmektir. Örgüt üyeleri, örgüt amacını gerçekleş-
tirebilmek için, eğitimin sağladığı birtakım kişisel "araçlar'la yeteneklere 
gereksinme duyarlar. 

1. Amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilmek için belirli el 
becerileri ya da gövdesel beceriler kazanmaları gerekir. 

2 . Örgütün yücelttiği değerleri (örgütün amacı, verimli çalışma de-
ğeri gibi) anlamadan, onamaları gerekir. 

3. Örgütün sağladığı değerlerin belirlediği çevre içinde, amacı en iyi 
gerçekleştirecek araçlarla eylemleri seçebilmek için, bilgiye —gerçeğe iliş-
kin vargı öncüllerine— gereksinme duyarlar. 

Aşağıda, bütün bunları ayrı ayrı tartışacağız. Bu öğeler üzerindeki 
eğitim konusunda, görev öncesi eğitimle görev-içi eğitim arasında uyuş-
mazlıklar ortaya çıkabilir. Bunu, örgütün daha geniş bir toplumla çevrili 
olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulamak amacıyla belirtiyoruz. Örgüt, 
bu geniş toplum içinde doğar, üzerinde değer yargıları verilir, varlığım 
da o toplum içinde kendini gösteren ölçütleri karşılamadaki başansı öl-
çüsünde sürdürür. 

Beceriler Kazandıran Eğitim. Bir örgüt için, belirli alanlarda uzman-
laşmış görev öncesi eğitim kurumlarında gerekli becerileri kazanmış kim-
selerin işe alınması, eğitilmemiş kimseleri alıp onları örgüt içinde eğit-
mekten daha kazançlıdır. Bununla birlikte, belirli bir beceriye karşı sü-
rekli, büyük bir istemin bulunduğu çok geniş örgütlerde böyle bir kazanç-
lılık söz konusu olmayabilir. Burada örgüt, yangın söndürme ya da kolluk 
örgütlerinde genellikle görüldüğü gibi, bu sürekli istemi karşılayacak eği-
tim düzenini kendi yapısı içinde kurmayı kimi kez daha kazançlı bulabi-
lir. Bundan başka, beceri çok çabuk —örneğin birkaç döngel içinde— ka-
zanılabiliyorsa, uzmanlaşmış bir görev öncesi eğitim kazançlı olmayacak, 
bu eğitimi örgütün kendisinin sağlaması gerekecektir. 

Örgütün kendisinin sağlaması gereken bu tür eğitim, çeşitli biçimler-
de kendini gösterebilir. Kimi kez birkaç yedillik uygulamalı bir iş eğitimi 
izlencesi uygulanır; görevli gerekli beceriyi kazanıncaya dek o işi bilen 
yetenekli bir kimsenin gözetimi altında eylemli olarak çalıştırılır. Yeni 
görevlinin eğitimi, daha çok öbür işçilere ya da üste bırakılır, bir başka 
anlatımla görevli "iş başında" eğitilir. îş başında eğitim yönteminin kul-
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lanıldığı yerlerde, üstlerin, işçilerini nasıl eğitecekleri konusundaki eğitim 
daha büyük bir önem kazanır.11 

Değerler Üzerinde Eğitim ya da Değer Aşılama. Örgüt amacı, örgü-
tün başarılı olabilmesi için, üyelerin benimsemesi gereken başlıca değer-
dir. Dolayısıyla, görev-içi eğitim izlencelerinin önemli bir bölümünü gö-
revlilere örgüt amacının benimsetilmesi, onlara yapacakları işlerle bu 
amaç arasındaki ilişkinin gösterilmesi, bir başka deyişle görevlilere onla-
rın en yakın ereği olan alt-amacm benimsetilmesi oluşturur. Bu tür eğiti-
min bir bölümü görev sırasında geçmekle birlikte, çoğu görevli örgüte gir-
meden önce kazanılır. Örgüt, kendi amacını daha önce benimsemiş bulu-
nan kimseleri seçebilir. Bundan başka, kendi kendine seçim de bu sonucu 
verebilir. Gerçekten de, toplumsal esenlik kuruluşlarında görev alanlar 
genellikle bu tür bir işteki değerlere inanmış kişilerdir. Yeni Düzen kuru-
luşlarına akın eden kişilerin çoğu Yeni Düzen yöneltisinin değerlerine da-
ha baştan çok yatkın kimselerdi. 

Vargılarda, bir örgütün amaçlarından başka birçok değer öğeleri da-
ha yer alır. Değişik birçok araçlar bir amaç için kullanılabilir; bunlar ara-
sında yapılacak seçimin de birtakım aktörel ilkelere dayanması gerekir. 
Saymanlar, görevli uzmanları, sağaltmanlar, kendilerine o uğraşın yüksek 
ölçülerine uygun olduğu aşılanan birtakım yöntemleri eğitim sırasında 
öğrenirler. 

Öğretim düzeni, değerlerin aşılanmasında özel bir önem taşır. Ordu'-
nun West Point'teki, Deniz Gücü'nün Annapolis'teki eğitime verdiği önem, 
bu kentlerdeki okulları sağladıkları becerilere ilişkin eğitimden çok aşı-
ladıkları varsayılan tutumlarla değerlerden kaynaklanmaktadır. Bundan 
başka, deneyler göstermiştir ki yasama örgeninin belirlediği yönelti ne 
olursa olsun, görevlileri daha çok toplum çalışması alanında eğitim gör-
müş kimselerden oluşan bir toplum çalışması kurumu, görevlileri daha 
çok saymanlardan oluşan bir toplum çalışması kurumundan çok daha de-
ğişik değerlere ağırlık verecektir. Genellikle, bir örgüt üyelerinin işe gir-
meden önce değerler üzerinde gördükleri eğitim, belki de örgütün hangi 
değerleri gerçekleştireceğini belirlemede onun amaçlarını belirten yasa-
lardan çok daha etkilidir. 

Değerler üzerindeki görev öncesi eğitim, işe girişten sonraki değer aşı-
lama çabalarıyla çatışabilir de. Örneğin, Ulusal işçi İlişkileri Kurulu için-
deki anlaşmazlıkların, bu kuruluş görevlilerine daha önce aşılanmış olan 
işçilere ilişkin tutumlarla Kurul'daki üye çoğunluğunun belirii bir dönem-
de gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçlar arasındaki uyumsuzluklardan ile-
ri geldiği söylenebilir. İşçilere yarar sağlaması beklenen bir kamu kurulu-
şunda işçiden yana görevlilerin işe alınması belki de izlenebilecek en iyi 
yoldur. Bununla birlikte, bundan önceki bölümde gördüğümüz gibi görev-

1 1 Savaş Kişigücü Kurulu'nca geliştirilip savaş sırasında işleyimdeki alt düzey 
yöneticilerinin yetiştirilmesinde kullanılan eğitim izlencesinin, yararlı ancak pek 
eleştirici olmayan bir açıklaması için, söz konusu kurulun aşağıdaki yazanağına 
bakınız: The Training Within Industry Report 1940-1945 (Washington: Government 
Printing Office  1945). Bu yöneticilerin eğitimdeki genel yeri bu bölümün son kesi-
minde tartışılacaktır. 
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lileri yeterliğe göre seçme ilkesi onların tutumları ile değerlerine bakıla-
rak işe alınmasını önemli ölçüde engeller, bir başka deyişle görev öncesi 
değer eğitiminden yararlanılmasını kısıtlar. 

Gerçeğe İlişkin Vargı Öncülleri Üzerinde Eğitim. Görevlilerin örgüt 
amaçlarını gerçekleştirmede gereksinme duydukları gerçeğe ilişkin öncül-
ler en azından üç türlüdür: (1) Bilimsel (doğal ya da toplumsal) nitelikte 
sık sık karşılaşılan sorunlara uygulanacak genellikle onanmış ya da ba-
şarılı olmuş çözüm yolları (bilinen yöntemlerle süreçler) üzerinde genel 
bilgi; (2) örgüt içindeki belirli görev yerleriyle işlemdizileri üzerinde bil-
gi, (3) günün değişen koşulları üzerinde bilgi (örneğin, yönetkil durum 
üzerinde bilgi, ürünler, tecim koşulları konusundaki kestirilerle benzer-
leri). 

Genel bilgi, çoğunlukla işe girmeden önce, okullarda kazanılır. Ör-
gütler, daha önce geçimbilim, ölçmenlik, sağlıkbilim, tüze ya da dirimbilim 
alanında eğitim görmüş kimseleri işe alır, aldıktan sonra yeni baştan ye-
tiştirmeye kalkışmazlar. Genel bilgiyle ilgili önemli sorunlardan biri, ge-
niş ölçüde görev öncesi eğitimine dayanan bu bilginin geçerliğinin korun-
masıdır. Bugün kamu yönetiminde yüksek sorumluluk taşıyan görevlerde 
bulunan, görev öncesi eğitimini Birinci Büyük Savaş'tan önce görmüş 
birçok uğraşsal görevliler vardır. Bundan dolayı, genel bilgide sağlanan 
gelişmelerle bu bilgilerin örgütler içinde kullanılması arasında bir uzak-
lığın bulunmasını doğal karşılamak gerekir. Bildirişme yolları ağır işler. 
Geçimbilimi otuz yıl önce öğrenen geçimbilimcilerin öğütlemeleri, bu- bi-
limde sağlanan gelişmelerin ışığında çok güvenilir olmayabilir. 

İyi ki, —çoğu kez tersi de yapılmakla birlikte— uğraş eğitimiyle bi-
lim eğitimi biçimsel görev öncesi öğreniminin sonuçlanmasıyla bitmez. Uğ-
raşsal dergilerle dernekler, üyelerine en son gelişmelere ilişkin bilgiler 
vermeye çalışırlar, ancak birçok kimseler bunları izlemek yorgunluğuna 
katlanmaz ya da buna sürevleri olmadığını sanırlar. Kimi örgütler, bu güç-
lüğü karşılamak üzere, yakın çevrelerindeki öğrenim kurumlarıyla işbirliği 
ederek, görevlilerini genellikle geceleri yenileme alışımlarını izlemeye 
özendirir, başka örgütler umut verici görevlilerine öğrenimlerini ilerletme-
leri için izinler verirler. Birinci ulama giren savlı izlencelere örnek olarak, 
Tarım Bakanlığı'nın yarı biçimsel bir öğesi olan Çıkış Üstü Okulu ile Los 
Angeles, New York kentleriyle öbür büyük kentlerdeki bilimyurtlarmın 
görevliler için düzenledikleri eğitim çalışmaları gösterilebilir. 

Harvard Bilimyurdu'ndaki Littauer Okulu'nun başlıca amacı, kamu 
kuruluşlarında toplumsal bilimci ya da yönetici olarak sorumlu görevler 
almış kimselerin eğitilmesidir. İki yönü de bulunan bir başka kuruluş de-
niz subayları için, bir bölümü doğrudan doğruya kendisince, bir bölümü 
bilimyurtlarıyla işbirliği edilerek bir yıldan üç yıla dek süren tümgünlü 
öğretim izlenceleri düzenleyen ABG Deniz Gücü Çıkış Üstü Okulu'dur. 
Yasama örgenleri, ordu dışındaki kuruluşlarda bu gibi görev sırasında 
öğrenim amaçları için geniş ödenekler vermeye pek yanaşmamaktadırlar. 

Genel bilginin geliştirilmesi yalnız görevlilerin daha önce edindikleri 
bilgilerin yenilenmesi biçiminde olmaz; ayrıca görevlilerin yükselme bas-
gıcmda daha yukarıya, yeni, daha sorumlu görevlere çıktıklarında gerek-
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sinme duyacakları bilgileri kazanmak üzere de eğitilmeleri gerekir. Uz-
manlaşmanın ilerlemesi sonucunda, gittikçe artan sayıda kişinin yönetim 
görevlerine elverişsiz duruma gelmeleri bu gereksinmeyi daha da artır-
maktadır. 

Bilimyurdunu yeni bitirmiş kimselerin işe alınarak örgüte sürekli ola-
rak genç kişilerin kazandırılması, daha yeni buluşların örgütsel vargıları 
etkilemelerine yardım eder. Bu durum, yeni düşüncelerle örgütün yönet-
sel ya da uygulayımsal görevlilerinin eskimiş bilgileri arasında çatışma-
lara da yol açabilir. İşe yeni alınanlar genellikle örgüte görece düşük bir 
saygınlıkla girdiklerinden, sorumlu görevlere yükselinceye dek yeni dü-
şünceleri benimsetmekte güçlük çekebilirler; daha sonra da gördükleri eği-
tim büsbütün çağdışı kalmış olabilir. 

Konuyu daha olumlu bir biçimde anlatmak gerekirse, yeni genel bil-
giler örgütlere başlıca iki yoldan girer: Örgüt içindekilerin sürekli olarak 
uğraşsal eğitim görmeleri, etkin bulunmaları; yeni eğitim görmüş uğraş-
sal görevlilerin alt düzeylerde sürekli olarak işe alınması. Bu bildirişme 
yolları yeni bulgularla onların örgütler içinde eylemli olarak kullanılma-
ları arasındaki uzaklığı tümüyle kapayamasa bile, bu uzaklığın belirli öl-
çüler içinde tutulmasına yarar. 

Genel bilgi örgütlerin gereksinmelerini karşılamaya yetmez. Bir ör-
güt üyesinin ayrıca, kendi örgütü, işi ya da görevi ile onun örgütle olan 
ilgisi konusunda da belirli bilgileri olması gerekir. Örgüt üyesi, ne çeşit 
sorunlarla karşılaşacağını, onlar üzerinde kimlerle konuşacağını, işinde 
kimden "onay" alacağını bilmelidir; etkili olabilmesi için durumu iyice 
kavraması gerekir. Defterinde  işinde kendisine yardımcı olarak bir sesleç 
sırasayıları dizisinin bulunabilmesi için aradan bir sürenin geçmesi gere-
kir. Eşgüdüm ile bildirişme bakımından o denli gerekli olan bu tür yerel 
bilgilerin görev sırasındaki eğitimle kazanılması gerekir. Becerilerin ka-
zandırılması amacını güden eğitimin çoğunda olduğu gibi burada da çe-
şitli yöntemler kullanılır. Bunlar arasında en yaygın olanı, iş arkadaşları 
ya da en yakın üstlerce iş başında eğitimdir. İşe yeni alınan kimsenin gö-
revine başlamadan önce titizlikle düzenlenmiş birkaç yedillik uygulamalı 
bir iş eğitimi görmesi daha az yaygın bir uygulamadır. 

Gereksinme duyulan, daha önce sözünü ettiğimiz son bir "gerçeklere 
ilişkin öncüller" ulamı, günün değişen koşullarına ilişkin bilgilerdir: Ha-
va durumu, borsadaki durum, bir tasarının yasama örgeninde ne durum-
da olduğu gibi. Burada eğitim bildirişmeyle birleşir. Bu tür bilgiler özel 
soruşturma yöntemleriyle elde edilir, örgüt üyelerine bildirişme yolların-
dan iletilir. 

Eğitim Yöntemleri: Bir Bildirişme Olarak Eğitim 

Burada daha çok görev-içi eğitim izlencelerinin geliştirilmesi sırasın-
da karşılaşılabilecek sorunların tartışmasını yapacak, buna karşılık belir-
li eğitim yöntemleri üzerinde daha az duracağız. Bu yola gidişimizin ne-
deni, bir kez ana sorunlar anlaşıldıktan sonra uygun yöntemlerin seçilme-
sinin güç olmamasıdır. 
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Bir örgüt içindeki eğitim işi, daha geniş kapsamlı bir eylem olan, 
bundan önce birçok bölümlerde de incelenen bildirişme sürecinin bir öğe-
sinden başka bir nesne değildir. Eğitim sorunlarını en kolay biçimde, göz-
lerimizi daha önceki bölümlerde tartışılan örneksel bildirişme sorunlarına 
çevirerek anlayabiliriz. 

Anlama. Bütün bildirişmelerde olduğu gibi, burada da sorun yalnız 
düşüncelerin eğitilene götürülmesi değildir; bu düşüncelerin ona kazan-
dırılması, onun yeni durumlarda istediğimiz biçimde tepki göstermesini 
sağlayacak yönde etkilenmesi gerekir. 

Yetenek Düzeyi. Eğitilen kimsenin öğrenme yeteneğiyle iş yapma ye-
teneği eğitim sürecini kesin olarak kısıtlayabilen bir etmendir. Kişilere 
gövdece yapamayacakları işleri yaptırmaya ya da öğrenmek için gerekli 
yetenekten yoksun oldukları nesneleri öğretmeye çalışan bir görev-içi eği-
timin anlamsızlığı ortadadır. . 

Onama. Görev-içi eğitimde karşılaşılan belki de en yaygın sorunlar, 
eğitilenin eğitimi onamasıyla ilgili olanlardır. Bildirişme konusunu tartı-
şırken, onamanın, saygınlık ilişkilerine, sunuluş biçimine, bilginin doğru-
luğuna, bir de bilginin kendini onatabilme niteliğine bağlı olduğunu be-
lirtmiştik. 

Öbür bildirişme çeşitlerinde olduğu gibi eğitimde de, birçok kimseler 
daha küçük saygınlıktakilerin kendilerine ne yapmaları gerektiğini söy-
lemesinden tedirgin olurlar. Saygınlık sorununun en önemsiz olduğu du-
rumlar, birkaç yedil süren düzenli eğitim izlenceleridir. Burada, bir yan-
dan eğitilenler genellikle küçük saygmlıklı görevlilerdir, öte yandan eği-
timin gerekliliğini onayacak ölçüde yenidirler. Örgütte bir süre bulunmuş 
alt düzey görevlilerinin görev sırasındaki eğitimi, özellikle eğitimin ilgi-
lilerin görevsel saygınlığım —onların örgüt çalışmaları içinde ilgili bulun-
dukları belirli uzmanlık alanındaki bilgilerini— çekinceye düşürmeyecek 
biçimde yürütüldüğü durumlarda, önemli saygınlık sorunları yaratmaya-
bilir. Saygınlık sorunu, üstlerle üst düzey yöneticilerinin eğitimi söz ko-
nusu olduğunda daha ağır bir nitelik kazanır. Örneğin, aylığı GS-12 aşa-
masında bulunan bir eğitim uzmanının GS-14 ya da 15* düzeyindeki yö-
neticiler için bir yöneticilik eğitimi izlencesi yürütmeye kalkışması genel-
likle uygun görülmez. 

Örgütlerin kullandıkları eğitim yöntemlerinden birçoğu, gerçekte eği-
timde saygınlık sorununa çözüm bulmak amacına yönelmiş girişimlerdir. 
Yüksek görevli kimselerin eğitilmesinde kullanılan bir yol, eğitim toplan-
tısı adı verilen yöntemdir. Burada, eğitilecek kimseler, bir tartışma ön-
derinin başkanlığı altında belirli konuları tartışmak üzere bir araya ge-
lirler. Eğitilenler düşünce alışverişinde bulunur, deneylerini anlatır ya da 
başkanın sunduğu sorunları tartışırlar. Böylece bu yüksek görevli kim-
seler, saygınlık basgıcınm daha alt bir basamağında bulunduğu için nasıl 
olsa kendileri düzeyinde bilmesi olanaksız bir kimseden öğrenme yerine, 

* Amerika'da birleşik generk yönetimindeki genel aylık düzeni, daha önce de 
belirtildiği gibi, 18 aşamadan oluşur; l'inci aşama en düşük, 18'inci aşama en yük-
sek aylığı gösterir. Aşamaların sırasayılanması Türkiye'dekinin tersi, bir başka de-
yişle aşağıdan yukarıya doğrudur. (Çeviren) 
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birbirlerini eğitiyor, kendi aralarında yeni bilgiler geliştiriyor görünürler. 
Toplantı yöntemi eğitimdeki bu saygınlık sorununun çözümüne yardımcı 
olmakla birlikte, söz konusu yöntemin Coyle'un toplu düşünme sürecini 
incelerken açık bir biçimde ortaya koyduğu önemli birtakım kısıtlılıkları 
da vardır: 

Kişisel katılma alışkanlıkları da toplu düşünce sürecini etkiler. Sürekli konu-
şucular, aytamlık düşkünleri, sessiz üyeler, tartışmanın gidişim etkilerler. Gösteri-
len tepkinin hızı da başka bir etmendir. Ortaya atılan görüşlere kimi kişiler ağır, 
kimi çabuk tepki gösterirler. Bir tartışma sırasında, daha önce ortaya atılmış gö-
rüşlerle ilgili gecikmiş yanıtların verildiği görülecektir. Tüm sorunların çözümünü 
bilen kişilerin, eldeki tartışma konusundan ne denli uzak olursa olsun, başkalarını 
imrendirmek için özengence düşkülerini ortaya koymaktan geri kalmayacakları ke-
sindir. Birçok tartışmalarda ilgisiz, düzensiz pek çok konudan söz eden ağzı kalaba-
lık kimselerle, kendi söylevlerinden yeri düştükçe kullanılabilecek seçmeleri dile ge-
tiren önemli yurttaşlarla yetkelerle, kocalarının kanılarım belirtmek üzere ayağa 
kalkan kadınlarla, gereğinden çok konuşulduğu kanısında olan ivecen dışa dönük 
kişilerle, yasama kurultaylanndaki görüşme yöntemlerinden sapılmasına göz yum-
mayan kamutaycılarla, tüm söylenenlere anayasa açısından bir diyeceği olan kim-
selerle, bunlar dışında daha başka birçoklarıyla da karşılaşılacaktır.12 

Öğretim işini yapan kimsenin saygınlığının yüksek olduğu onanıyor-
sa, daha doğrudan öğretim yöntemleri kullanılabilir. Kümeye seslenmek 
üzere üstün ya da tanınmış bir kimse getirilebilir. Bilim adamlarının ta-
şıdıkları yüksek saygınlık dolayısıyla yerel bir bilimyurdunda gece öğ-
renceleri izlenebilir. Kimi bilimyurtları, en ünlü kişilerin bile duraksa-
maya kapılmadan öğrenim yapabilecekleri ölçüde yüksek bir saygınlık 
taşıyabilirler. Daha çok görevde eski kamu yöneticilerinin eğitim gerek-
sinmesini çıkış üstü düzeyde karşılayan Harvard Bilimyurdu Littauer 
Okulu buna örnek olarak gösterilebilir. Eğitici, aşamaca eğitilenlerden üs-
tünse, yöneticilik eğitimi örgütün kendi içinde verilmediğinde saygınlık 
sorunlarının ortaya çıkması önlenebilir. 

Bildirişme konusundaki bölümde, düşüncelerin iletilmesinde baskıcı 
olmayan bir yöntem izlendiğinde söz konusu düşüncelerin genellikle daha 
kolay benimsenebileceğine değinilmişti. Bir bildirişme aracı olarak eğiti-
min güçlü yönlerinden biri baskıcı olmayan bir yaklaşıma elverişli olma-
sıdır. Öğretmenlik eden bir kimse, genellikle yalnız kendi vardığı sonuç-
ları değil, bu sonuçların dayandığı düşüncelerle kanıtları da belirtmekle 
kendini yükümlü sayar. Korkutmaktan çok inandırmaya çalışır. 

Bununla birlikte, eğitim görevini üstün yaptığı durumlarda böyle 
baskıcı olmayan bir yaklaşımı gerçekleştirmek daha güç olabilir. Astla-
rıyla olan ilişkilerinde çoğu kez baskıcı yöntemlere alışık olan üst, doğ-
rudan doğruya kendisine eğitim yöntemleri üzerinde bir eğitim gösteril-
medikçe bu alışkanlıkları kolaylıkla değiştirmez. Dolayısıyla, üstlerin iş 
öğretme yöntemleri üzerinde yetiştirilmeleri kapsayıcı bir eğitim izlence-
sinin çok önemli bir öğesini oluşturabilir. Çoğu kez olduğu gibi, eğitimin 
büyük bir bölümünün üstlerce olağan çalışmalar sırasında yapıldığı yer-

1 2 Grace Longwell Coyle, Social Process in Organized Groups (New York: 
Richard R. Smith, 1930), y. 187-8. 
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lerde, eğitim sorunu, üstler baskıcı olmayan gözetim yöntemleri üzerinde 
eğitilerek çözülebilir. 

Güvenilirliği konusunda kuşkular varsa, eğitim onanmaz da. Bildiriş-
me konusunun genel tartışması sırasında gördüğümüz gibi, eğitimcinin yal-
nız sıradüzensel yeri üzerinde durmakla kalmamalı, eğitimin ilgili olduğu 
konudaki yeterliğine de önem verilmelidir. Eğitimin amacı birtakım değer-
lerin benimsetilmesi ise, güvenilirlik bakımından seçilebilecek en iyi eği-
tici örgütün başındaki kişidir. Bundan dolayı, örgüt üyelerinde bir gev-
şeme gören eğitim görevlisi çoğu kez örgütün başındaki kişinin onlara 
seslenmesini ister. 

Etkili bir bildirişmenin son bir özelliği de yetkeli olması, bir başka 
deyişle karşıdakinin onu onaması gerektiğine inanmasıdır. Bu ölçütü bir 
görev-içi eğitim izlencesine uyguladığımızda, eğitim yönetmeninin ya da 
görevliler biriminin eğitim, izlencesine içtenlikle arka çıkmasının yeterli 
olmadığını söyleyebiliriz. Eğitime katılanların da yönetimin bu izlenceyi 
içtenlikle benimsediğine, görevlilerin bu konuda işbirliği etmelerini ger-
çekten istediğine inanmaları gerekir. Bundan dolayı, eğitim görevlisi ge-
nellikle, görevlilerin eğitiminden sonuç alabilmek için öncelikle üst yöne-
ticiler kümesini eğitimin gerekliliği, eğitim izlencesinin önemi konusunda 
inandırmaya çalışmalıdır. Yöneticilerin eğitime arka çıkmalarını sağlamak, 
yapılması gereken başlıca işlerden biridir. 

Eğitim İzlencesinin Geliştirilmesi 

Yönetimde birçok bakımlardan en güç sorunlardan biri hangi konuda 
eğitim yapılacağını saptamaktır. Bu ise, önce görevlilerin eğitimle düzel-
tilebilecek eksikliklerinin ortaya konmasını gerektirir. Tek başına bu bile 
güç bir iştir. Bunun için önce örgütün görevlilerden ya da görevliler kü-
melerinden ne beklediği belirlenmelidir ki onların bunu yerine getirip 
getirmedikleri, getirmiyorlarsa ölçüsü ortaya konabilsin. Yönetimin görev-
lilerden ne beklediğini ortaya koymak genellikle kolay değildir; çünkü 
bunu yönetim de bilmeyebilir. Bu yüzden, bir eğitim görevlisi kendini 
çoğu kez örgütün görevlilerden ne beklemesi gerektiğini saptamak duru-
munda bulur. Bundan dolayı eğitim gereksinmelerinin ortaya konabilmesi 
için birçok durumlarda ilk iş olarak bir yönetim incelemesi yapılması ge-
rekir. 

Eğitim Gereksinmesinin Saptanması. Yönetimin görevlilerden ne bek-
lediği saptandıktan sonra, ikinci evre hangi görevli kümelerinin bu dü-
zeyin altına düştüğünün, bir de bunun nedenlerinin ortaya konmasıdır. 
Yetersizlikler beceri ya da bilgi eksikliğinden ya da örgüt çalışmalarının 
benimsenmemesinden ileri geliyorsa, eğitim bunları giderebilir. Yetersiz-
likler kişinin us ya da gövde eksikliklerinden ya da iyice yerleşmiş kişilik 
özelliklerinden doğuyorsa, bu kez eğitim dışındaki görevli işlemlerine ge-
rek duyulur. Görevlilerin eğitim gereksinmelerini saptamak için bir dizi 
ölçerler uygulanabilir ya da sınavlar yapılabilirse de, uygulamada gere-
ğinden çok çaba isteyen böyle bir yol, pahalı olmasının yanı sıra görev-
lilerde büyük bir tepki uyandıracağı için de başarılı olamaz. Üstelik, öl-
çerler yoluyla ölçme yönteminin eğitim gereksinmelerinin saptanmasında, 
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yaygın olarak kullanılabilecek ölçüde ilerlememiş bulunduğu da söylene-
bilir. Eğitim görevlisi, yetersizliklerin varlığı ile niteliğini ortaya koymak-
ta, daha büyük bir olasılıkla üstlerle astları üzerinde görüşmeler yapma, 
görevlilerin kendilerine eğitim gereksinmeleri konusunda sorular sorma 
ya da başarı değerlendirme belgelerini gözden geçirme yoluna gidecektir. 
Böylece eğitim gereksinmeleri konusunda genel bir görüş kazanılabilir. 

Böyle bir eğitim incelemesinin yapılması söylendiği gibi kolay de-
ğildir. Önce, eğitim görevlisi yönetime görevlilerden ne beklediğini söy-
letmekte ya da bu bekleyişleri yeni baştan ortaya koydurmakta genellikle 
güçlük çeker. Yönetim, günlük ya da ivedi sorunlarla, bu işe süre ayır-
mayacak ölçüde uğraşmakta olabilir. Bundan başka, yönetim, bu tür bir 
incelemeye gereksinme duymayabilir, kendi sorunları üzerinde düşünmesi 
yolundaki böyle bir isteği bir bakıma yersiz bir karışma sayabilir. 

İkinci olarak, eğitim incelemesi görevlilerin de direnmesiyle karşıla-
şabilir. Kişiler eksikliklerinin ortaya konmasından tedirgin olurlar. Ger-
çekte de çoğu kez eksiklikleri bulunmadığı kanısmdadırlar. Üstelik, bir 
yönetim incelemesinin birçok özelliklerini taşıyan bir eğitim incelemesi 
örgüt üyeleri arasında güvensizlik duygusu da yaratabilir. Bundan dolayı 
görevlilerle yönetimde görev almış kimselerin işbirliğinin eksiksiz olarak 
sağlanması güçtür. Eğitim görevlisi direnmeyle, karşıtlık duygularıyla kar-
şılaşabilir. 

Tasarlamaya Katılma. Bu güçlüklerden dolayı eğitim görevlileri işe 
üst yöneticileri inandırma amacını güden bir diziçabayla başlarlar. Eğitim 
görevlileri kimi kez yüksek yöneticileri bir eğitim kurulu olarak bir ara-
ya getirirler. Eğitim görevlisi, eğitim sorunlarını böyle bir kurulla tartı-
şarak söz konusu yöneticileri eğitim gereksinmelerini saptama yollarını 
öğütlemeye, gerekli bilgileri sağlamaya inandırabilir. Böylece, eğitim iz-
lencesinin geliştirilmesine bir ölçüde katılan kurul üyeleri bu izlenceye 
kendi astları katında arka çıkabilirler. Amaçlarla beklentilerin yeniden 
biçimlendirilmesi gerekiyorsa, bunun eğitim görevlisinin kendisinden gel-
memesi, bu işe üst düzey yöneticilerinin de katılmaları çok önemlidir. 

Tasarlamaya katılmayı sağlayarak direnmelerinin önlenmesi amacını 
güden eğitim kurulu yöntemi, örgüt üyelerinin daha büyük bir bölümünü 
içine alan alt düzeyleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir. Eğitimin be-
lirli alanlarda tasarlanması amacıyla ana kurula bağlı eğitim alt-kurulları 
oluşturulabilir. Dahası, bütün örgütün kendi eğitim çabalarının tasarlan-
masına katılması, dolayısıyla eğitim izlencesi konusunda en geniş işbirliği 
ile katkının elde edilmesi sağlanabilir. Bununla birlikte, eğitim görevlisi 
ne denli çok dilerse dilesin, örgütler uzun bir süre için olağan çalışmala-
rını bir yana bırakıp yalnız kendini nasıl iyileştirebileceğiyle uğraşamaz-
lar. 

Eğitim gereksinmesinin saptanması ile eğitim izlencesinin düzenlen-
mesinde işbirliği sağlamak amacını güden "tasarlamaya katılma" yönte-
minde bir kurnazlık kokusu bulunduğunu açıkça bilmek gerekir. Gerçek-
ten de, eğitim görevlisi ne yapmak istediğini biliyorsa, eğitim kuruluna bu 
düşünceleri onların görüşleriymiş gibi benimsetmesi gerekir. Kuruldaki 
tartışmaları öyle yönetmeli, öyle yöneltmelidir ki varılacak sonuçlar ken-
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di eğitim amaçlarıyla, eğitim yöntemleri üzerindeki genel bilgisiyle uyum-
lu olsun. 

Bununla birlikte, eğitim görevlileri, sık sık, gerekli düşüncelerle amaç-
ları önceden ortaya koymadan geniş bir eğitim çabasına girişirler; yapı-
lan iş de salt eğitim için eğitimden öteye geçemez. Eğitim görevlisi olarak 
atanan kimi kişiler, ne pahasına olursa olsun eğitim yapmak için sıkı bir 
çalışmaya girişirler. Eğitimin kendiliğinden iyi bir nesne olduğunu, ne 
denli çok eğitim yapılırsa o denli iyi bir iş yapılmış olacağını düşünürler. 
Kendi işlerini gereğinden çok benimsedikleri için, geçingenin bir araç de-
ğil örgüt için bir amaç olduğuna inanan birçok geçince görevlileri gibi, 
birçok eğitim görevlileri de sanki örgüt kendi üyelerini eğitmek amacıyla 
kurulmuş gibi davranırlar. 

Böyle bir davranışı anlamak çok kolaydır. Burada da, başka yerlerde 
olduğu gibi, görevini sağlamca benimseyen bir uzmanın kendi uzmanlık 
alanının önemini abartması söz konusudur. Eğitim görevlisi söz konusu 
olduğunda bu abartma daha belirgindir; çünkü eğitim görevlisi, baş yö-
netici kendisine açıkça yetki verse bile, istediklerini onatabilme bakımın-
dan geçinge görevlisine ya da bölütleme uzmanına oranla çok daha güç-
süz bir durumdadır. Eğitimle öbür örgütsel etki araçları arasındaki yakın 
ilişki dolayısıyla, eğitim izlencesi, eğitim görevlisi örgütteki yöneticilerle 
üstleri eğitimin yönetim ile gözetim işinin olağan, çok yararlı bir öğesi ol-
duğuna inandırdığı ölçüde etkili olacaktır. 

Burada daha önce değindiğimiz bir sonuca yine varmış oluyoruz. Eği-
tim uzmanının ana görevi —kendisi eğitim yöntemleri konusunda bir uy-
gulayım danışmanı olarak çok yararlı olabilirse de— eğitmek değil, eği-
timin bildirişme düzeninin köklü bir öğesi olarak benimsenmesini sağla-
maktır. Biçimsel eğitim izlencelerinin görev-içi eğitim izlencelerinde bir 
yeri olmakla birlikte, örgütler içindeki eğitim işinin en büyük bölümü 
yönetim sürecinin olağan gidişi içinde yapılır. 
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ıs. 
Bölüm 

VARLIĞI SÜRDÜRME SAVAŞI: ÖRGÜTSEL DENGE 

Son birkaç bölümde, kamusal örgütlerin çalıştırdıkları görevliler ara-
sında nasıl işbirliği sağladıklarını incelemiş bulunuyoruz. Bu bölümlerde 
daha çok örgüt üyelerinin birbirleriyle olan iç ilişkileri üzerinde durmuş-
tuk. Şimdi de, örgütlerin kendilerini içinde yer aldıkları çevreye nasıl uy-
durduklarını, öteki örgütlerle, yarışdaş örgütlerle, yasama örgeniyle, yurt-
taş yığınlarıyla ne gibi ilişkilerde bulunduklarını görmemiz gerekmekte-
dir. Burada sözü edilen çevreye uyma ile ilişkiler, özünde yönetkil nite-
liktedir; gerçekten de şimdi tartışacağımız konulardan kimi kez "yöneti-
min yönetkisi" diye söz edilir. 

Örgüt ilişkilerinin hangilerinin "iç," hangilerinin "dış" ilişkiler oldu-
ğu, görüş açısına bağlıdır. Örman Örgütü Yöneticisi'nin Tarım Bakanı'yla 
olan ilişkileri kendi açısından dış, Bakan açısından iç ilişkilerdir. Bu bö-
lümde biz, bakanlıklarla kollar gibi büyük örgüt birimlerinin dış ilişkileri 
üzerinde geniş ölçüde duracağız. 

ÖRGÜTSEL DENGE 

Bundan önceki bölümlerde, örgütlerle örgüt birimleri, varlıklarını bir 
çeşit dirik denge içinde sürdüren toplumsal dizgeler* olarak ele alınmıştı. 
Şimdi de bu dengenin niteliğini daha yakından incelememiz gerekiyor. 
Söz konusu dengeyi şöyle açıklayabiliriz: 

1. Bir örgüt, katılanlar adını verdiğimiz birçok kişiler arasında ku-
rulan, birbirleriyle ilişkili bir toplumsal davranışlar düzenidir. Bir kamu 
kuruluşuna katılanlar yalnız görevliler değildir; "katılanlar" arasında, 
söz konusu birimin başında bulunan yöneticinin sorumlu olduğu üst dü-
zfey  yöneticileri, birimin işbirliği ettiği öbür örgüt birimlerindeki (örne-
ğin ortak birimlerdeki) görevliler, yasama örgeni üyeleri, çalışmalarıyla 
ilgili çıkar kümeleri ile baskı kümelerinin üyeleri, davranışlarını düzen-
lediği yurttaşlar, gördükleri işlerden yararlananlarla başkaları da yer alır. 

2. "Katılan'lar ile katılanlar kümeleri, örgütten, ona yaptığı katkılar 
için karşılıklar alır. Örneğin, bir ulak dağıtıcısının Ulak Bakanlığından 

* System karşılığı olarak yerine göre düzen ya da dizge sözcükleri kullanılmış-
tır. (Çeviren) 
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aldığı karşılıklar onun aylığı, çalışma koşulları, çalışma arkadaşlıkları ile 
benzerleridir. Dağıtıcının yaptığı katkılar ise, onun, örgütün ulak dağıtı-
mında yararlandığı sürevi ile çabalarıdır. 

3. Bir örgüte katılan kişiler, üyeliklerini, kendilerine sağlanan karşı-
lıklar onlardan beklenen katkılar düzeyinde ya da daha çok olduğu sürece 
sürdürürler. Söz konusu karşılıkları, kendi değerleri ile kendilerine açık 
bulunan öbür olanakları göz önünde bulundurarak değerlendirirler. Ay-
lığı indirilen ulak dağıtıcısı, başka yerde iş bulma olanakları varsa göre-
vinden ayrılacaktır; kendisine döngel başına daha yüksek bir ödemede 
bulunulmadıkça artık çalışma yapmak istemeyebilecektir. 

4. Örgüt, "katılanlar"a sağladığı karşılıkları, çeşitli katılanlar küme-
lerinin katkılarına dayanarak ortaya koyar. Yasama örgeninin sağladığı 
ödenekler (onun katkısı) görevlilere ödenen aylıkların kaynağıdır; görevli-
lerin gördüğü işler (onların katkısı) ise yasama örgenini ödenek ayırma-
ya iter. 

5. Öyleyse, bir örgüt, ancak kendisine yapılan katkılar gerekli kar-
şılıkları yeterli bir ölçüde sağlayabildiği sürece "borcunu ödeyebilir," var-
lığını sürdürebilir. Yasama örgeni, kamunun bir örgütten "ödediğinin kar-
şılığını" görülen iş biçiminde aldığı inancında değilse, ödeneği azaltabilir 
ya da tümden kesebilir; böylece de görevlilerin söz konusu örgüt için ça-
lışmayı sürdürmelerini sağlayacak araçları ondan esirgemiş olur. 

Daha önceki bölümlerde görevlilere sağlanan karşılıklarla onlardan is-
tenen katkılar arasındaki denge üzerinde geniş ölçüde durmuş, Bölüm 2'de 
ise yeni örgütlerin geliştirilmesinde yardımcı olmaları için dış kümelere 
sağlanan isteklendirme araçlarını incelemiştik. Bu bölümde, konuyu Bö-
lüm 2'de bıraktığımız yerden alarak, görevlinin örgüt içinde elde ettikleri 
karşılıklarla yaptıkları katkılar arasındaki denge ile örgütün dışında yer 
alıp ona arka çıkan kişilerle kümeler arasındaki dengenin ilişkilerini ay-
rıntılı olarak inceleyeceğiz. 

GEREKLİ DIŞ YANDAŞLIK TÜRLERİ 

Görevliler dışında örgüte "katılanlar" arasında yasama örgenini, yü-
rütüm başkanını, öbür kamu kuruluşlarını, örgütün davranışlarını düzen-
lediği ya da iş gördüğü kümeleri ("alıcı" kümelerini), bir de genel olarak 
kamuyu ele alacağız. 

Yasama Örgeninin Yandaşlığı 

Bu ülkede, yasama örgeninin, genellikle de yürütüm başkanının yan-
daşlığı olmadan bir yönetsel örgüt kurulamaz ya da uzun süre varlığını 
sürdüremez. Yasama örgeni örgüt için gerekli tüzel yetki ile ödenekleri 
sağlar. Örgütün tüzel dayanağı yalnız onun amacının tanımlanmasını kap-
samaz; çoğu kez örgüt yapısının oldukça ayrıntılı bir tanımlamasını da 
içine alır. Yasama örgeni ayrıca, örgütün amacım nasıl gerçekleştireceğini 
gösteren, bu arada görevli yönetimine, saymanlık yöntemlerine, giderlere, 
gereç alımına, yurttaşların ülevleriyle daha başka birçok konulara ilişkin 
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yasalar da çıkarabilir. Birçok durumlarda, yönetimin tüzel dayanağı olan 
bu yasaların yürürlüğe girmeden önce yürütme örgeninin başkanınca 
onanması gerekir. 

Bu tür yasalardan başka, yasama örgeni ile yürütmenin başı, örgütün 
çalıştırdığı görevlilere ödemede bulunabilmek için ya da başka amaçlara 
dönük giderlere olanak sağlayan ödenek yasaları çıkarırlar. Kimi durum-
larda yürütmenin başının çeşitli tüzel yetkileri vardır. Bu yetkileri kimi 
kez Anayasa buyruğu uyarınca kendiliğinden, kimi kez yasama örgeninin 
aktardığı, kendisinin de bir yönetsel örgüte aktarabileceği yetkiye daya-
narak kullanır. Bu tüzel çevre içinde, bir yönetsel örgütün varlık kaza-
nabilmesi, onu sürdürebilmesi için yasama ya da yürütme örgeninin —ge-
nellikle ikisinin de— yandaşlığından yararlanması gerektiği açıktır. 

Öbür Örgütlerin Yandaşlığı 

Yönetsel örgütlerin en sonunda yasama örgeni ile yürütmenin başına 
bağlı olmasından, elerkil bir toplumda örgütlerin başka birçok kişilerle kü-
melere bağlı bulundukları sonucu çıkar. Öncelikle, özeksel geçinge ya da 
görevliler örgütü gibi öbür kamu kuruluşları bir yönetsel örgütün amacını 
gerçekleştirmesini engellemede ya da bu konuda ona yardımda büyük öl-
çüde etkili olabilirler. Dolayısıyla bu gibi kamu kuruluşlarının yandaşlı-
ğına da gereksinme duyulur. 

İlgili Kümelerin Yandaşlığı 

İkinci olarak, yasama örgeniyle yürütme örgeninin davranışını etkile-
yebilecek küme ya da kişilerin yandaşlığını da kazanmak gerekir. Toplum 
içinde yönetsel örgütlerle ilgili öyle kümeler vardır ki, bu kümelerin ya-
sama örgenindeki yansıtmanlarıyla işbirliği edilmesi örgütün şu ya da bu 
kavgadan kendini sıyırmasını sağlayabileceği gibi söz konusu kümelerin 
ona karşı çıkmaları da örgütün ölümüne ya da en azından amaçlarıyla 
yöntemlerinin önemli ölçüde değiştirilmesine yol açabilir. Örneğin birle-
şik generkin yasama örgenindeki tarımcılar topluluğuyla işbirliği eden 
tarımcı kuruluşları, çoğu kez tarımsal kamu görevleriyle onları uygulayan 
örgütleri yaratabilir ya da ortadan kaldırabilirler. 

Toplum içinde bir örgütün çalışmalarıyla en yakından ilgili olan kü-
meye o örgütün alıcıları (clientele) adı verilebilir. Örneğin, işçi kuruluş-
ları Çalışma Bakanlığı'nın çalışmalarıyla toplumdaki öbür kümelerden da-
ha çok ilgilidir. Tecim ile işleyim kuruluşları, Tecim Bakanlığı'nın çalış-
malarına toplumun başka bir kesimine oranla daha yakından ilgi duyar. 
Demiryolu ortaklıkları ile demiryoluyla yük gönderenler, Üye Generkler-
ararası Tecim Kurulu'nun çalışmalarıyla doğrudan doğruya ilgilidirler... 
Alıcılar kümesi genişse, aralarında çıkar birliği varsa, iyi örgütlenmişse, 
yasama örgeni üzerinde, sağlayacağı yandaşlığı ya da en azından peki 
demesini söz konusu yönetsel örgütün varlığı bakımından gerekli değilse 
bile önemli kılan bir etki yapabilir. 

Dış kümelerin yandaşlığının sağlanmasını gerekli kılan bir başka ne-
den daha vardır. Yönetsel örgütler, kamunun kimi kesimlerinin, belki de 
tüm kamunun işbirliğini gerektiren çalışma izlencelerini düzenleyip uy-
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gularlar. Gerekli işbirliği sağlanmazsa, örgüt, amaçlarını gerçekleştireme-
yecek, dolayısıyla kendisine arka olanları mutlu kılamayacaktır. Söz ko-
nusu çalışma izlencelerinin, davranışını düzenledikleri kişilerce genellikle 
onanmaları ya da en azından söz konusu kişilerin onlara peki demeleri 
gerekir. Yönetsel düzenleme önlemleri, onlara genellikle karşı olan bir ka-
muya uygulanamaz. Bu düşünceyi daha iyi anlayabilmek için, yurttaşla-
rın çoğunun açıkça karşı durduğu bir tasarının yasalaştırılıp uygulanma-
ya kalkışılması durumunu düşünmek yeter. Buyurganlıklarda bile yönet-
sel örgütlerin, çalışma izlencelerini uygulayabilmek için onlara karşı genel 
bir arka çıkma ya da onama duygusu yaratmaya çalışmaları gerekir. 

Genel Kamu 

Son olarak, en geniş anlamında kamu, oy verme dolayısıyla bir yö-
netsel örgüt için yandaşlık ya da karşıtlık kaynağı olabilir. Yönetkil erki 
elinde bulunduran yöndeşlik, genel kamuoyu üzerinde olumsuz etki ya-
pan belirli bir kuruluşun çalışmalarına ya da amaçlarına (giderek varlı-
ğına) el atmak durumunda kalabilir. 

Belirli bir kamu kuruluşuna ilişkin kamuoyu genellikle belirsiz oldu-
ğu için, bir kurumun çalışma alanında belirli çıkarları olan kümeler, bü-
tünlükten yoksun olan genel kamudan daha etkili olacaktır. Kamuoyu 
yoklamalarına göre yurttaşların çoğunluğunun arka çıktığı bir çalışma 
izlencesinin kimi kez yasama ya da yürütme örgenince, kimi kez ikisince 
birden ortadan kaldırılması ya da geniş ölçüde değiştirilmesi gibi durum-
ların nedeni budur. Gerek yürütüm içindeki, gerek dışındaki güçlü karşıt 
kümeler karşısında başarı gösteremeden yok olan Eski Savaşçılar Konut 
îzlencesi'nin (1946) kötü yazgısı bunun güzel bir örneğidir. 

Kamuoyu bir kurumun çalışma izlencelerini genellikle baskı kümeleri 
ölçüsünde etkileyememekle birlikte, yine de baskı kümeleri bir kuruma 
çoşkuyla arka çıkan genel kamuoyunu görmezlikten gelemezler. Bunun 
gibi, genel kamuoyunun eleştirici tutumu da kamusal çalışma izlencesinin 
ortadan kalkması ya da önemli ölçüde değiştirilmesi sonucunu doğura-
bilir. 

Yasama Dışı Yandaşlığın Önemi 
Daha çok tüzel yapı üzerinde duran geleneksel yönetki kuramı, yö-

netsel kuruluşların yasama örgeni ile komuta düzenince uygulanan bi-
çimsel denetime bağlılığını büyütmek, buna karşılık dış kümelere olan 
bağlılığını küçümsemek eğilimini göstermiştir. Yönetki sürecinin gerçek-
çi açıdan incelenmesi bu yanlışlığı düzeltmeye başlamıştır. Norton Long 
bu konuda şunları yazıyor: 

Yönetsel yapının en üst yöneticileri dışında erk sorununun söz konusu olma-
dığı, buralarda yasama örgenince verilen yetki ile yönetsel buyrukların... yeterli 
olduğu ileri sürülebilir. Ancak yasalarla yürütüm buyrukları yalnız eylemde bu-
lunabilmek için gerekli tüzel yetkiyi sağlayabilir. Gerek Kurultay'ın, gerek Ba-
kan'm erkin biçimi yanında özünü de verip veremeyecekleri söz konusu durumda 
çeşitli güçlerin benimsedikleri tutuma bağlıdır. İsteksiz bir Kurultay'da, bir özel-
liği olmayan, durulmamış kimi tüketici - işçi karması kümelerce çıkartılan bir eder 
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denetim yasası, biçim yönünden, düzenli tarımcı örgütleri ile onların yansıtmanla-
rının çıkarttıkları bir tarımsal taban ederi yasasıyla birdir. Yönetimin kapsamı ile 
etkililiği bakımından ortaya çıkacak ayrılıklar açıktır... 

Bir kurumdaki baş yönetici için de buna benzer bir savda bulunmak benzer 
eleştirilere yol açar. Alt düzeydeki görevlilerin taşıdıkları erkin komuta çizgisin-
den kaynaklandığı, ancak değişik ölçülerde doğru olabilen bir görüştür. 

Erkin yalnız sıradüzendeki üstlerden gelmediğini söylemek, astların bir öl-
çüde kendi kendine geçindiklerini, kendilerine özgü bir yandaşlık kazandıklarım 
öne sürmek demektir. Yandaş ya da yağıca, belirsiz ya da genel, yoğun ya da be-
lirli bir çıkarlar yapısı tüm önemli yönetsel değerleme yetkisi özeklerini çepeçev-
re sarar. Bu yapı, iş yapma olanağmı belirleyen önemli bir etmendir. Erk kayna-
ğı, yetke kaynağı olarak biçimsel komuta düzeniyle yarışmaktadır.1 

DIŞ YANDAŞLIĞIN NEDENLERİ 

Kamusal örgütlere dışardan arka çıkanlar, genellikle bunu o örgütün 
amaçları ile onların yarattıkları değerlere inandıkları için yaparlar. Nasıl 
bir tecimevinin alıcıları onun sattığı nesneyle ilgiliyseler, kamusal örgüt-
lerin "alıcıları" da o çalışmanın ürünleriyle ilgilidirler. Örgüte, onun ya-
rattığı —daha iyi bir eğitim olanağı ya da daha etkili bir ulusal savunma 
gibi— değerlerden elde ettikleri doyumların bir karşılığı olarak arka çıkar 
ya da ona katkıda bulunurlar. 

Toplum içindeki bir küme, önem verdiği değerlerden bir bölümünü 
bir kamusal çalışmaya arka olarak ya da ona karşı çıkarak gerçekleştire-
bileceğinin bilincine erdiğinde, bu değerlerin tümüne çıkar, söz konusu 
değerleri gerçekleştirme düşüncesi çevresinde örgütlenen kümeye çıkar 
kümesi adım veriyoruz. Belirli kamu kuruluşlarının çalışmaları, toplum 
içinde beliren çıkarlardan kimine yarar sağlar, birçok çıkarlarla bir ilgisi 
yoktur, kimine de aykırı düşer. Dolayısıyla, yönetsel örgütlerle ilgili ola-
rak, o örgüt çalışmalarının yücelttiği çıkarları bulunan, karşılığında da 
onlara yönetkil bakımdan arka çıkan kümeler vardır (örneğin, Eski Sa r 
vaşçılar Birliği'nin Eski Savaşçılar Örgütü'ne arka çıkması). Başka kim-
selerle kümeler, çıkarlarını etkilemediği için söz konusu örgüte aldırış et-
mezler (örneğin, Dış-İç Tecim Kolu tarımcı kümelerinin ne yandaşlığı, ne 
de direnmesiyle karşılaşmıştır). Daha başka kimseler de, örgütün çalış-
maları kimi değerlerine karşı çıktığı ya da onları yok ettiği için söz ko-
nusu örgütün ortadan kaldırılmasını ya da değiştirilmesini isterler (örne-
ğin, tutmalık denetimiyle görevli bir kurumun ev iyelerinin saldırılarına 
uğraması; barışçı kümelerin orduya ayrılan ödeneklere karşı çıkmaları). 

Çevredeki Değişme 
Toplumdaki çıkarlar yapısı doğal çevreyle toplumsal çevreye bağlı ol-

duğuna göre, bu çevreseİ koşullar değiştiğinde toplumdaki çıkarların ge-
nel görünümü de onlarla birlikte değişir. Çevredeki bir değişiklik yeni 

1 "Power and Administration," Public Administration Review, 9: 257-264 (Autumn 
1949), y. 257-8. 
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bir çıkarlar düzeni yaratabilir; eskilerinin yoğunluğunu artırıp azaltabilir; 
bir çıkarın ortadan kalkması sonucunu doğurabilir. Çevredeki bir değiş-
me bir çıkarı paylaşan kişilerin sayısını artırıp azaltabilir; ya da bir çı-
karı tümüyle yeni bir kümeye kaydırabilir. 

Yangın olasılıkları arttıkça yangın söndürme örgütü daha çok yandaş-
lık kazanır. İyi topraklar tükendikçe kamu kuruluşları eliyle sulama ko-
nusuna karşı ilgi doğar. Su baskınlarının yıkıntısı arttıkça su baskını de-
netimi konusundaki ilgi yoğunluk kazanır. Geçimsel bunalımlar olunca 
işsizlikle savaş konusuna karşı ilgi daha çok güç kazanır. İşlendirme dü-
zeyi yükseldikçe işsizlikle savaş örgütleriyle toplumsal korunç kuruluşla-
rının gördüğü yandaşlık azalır. İş çevrelerinin uygulayım bilgisine olan 
gereksinmesi arttıkça ucuz uygulayımsal ya da uğraşsal öğretime karşı 
ilgi belirir. Savaş toplu bir nitelik kazandıkça, korkunçluğu arttıkça, sa-
vaş olasılığı güçlendikçe, gençlerin sağlığı ile işçi topluluğu içinde beceri-
lerin geliştirilmesi konusuna karşı bir ilgi belirmeye başlar. Demiryolu 
işletmelerinin geçimsel durumları kötüleştikçe Üye Generklerarası Tecim 
Kurulu'na karşı olan direnmeler azalır. 

Çıkar Çatışmaları 

Toplumdaki amaçların çoğuyla ilgili olarak karşıt ya da çatışan çıkarlar 
vardır. Dolayısıyla bir bireyler kümesine doyum sağlayan kamu görevleri 
çoğu kez başka kümelerin doyumunu azaltır. Ederlerin tüketici çıkarları 
açısından düzenlenmesi, üreticilerle satıcıların kazançlarını düşürür. İşçi 
birliklerinin toplu sözleşme konusundaki çıkarlarının korunup güçlendiril-
mesi, birçok işverenlerin işçi birliklerinin güçsüz olmasından ya da ken-
dilerinin çalışma koşulları konusundaki güçlü durumlarından sağladıkları 
üstünlükleri yok eder. Yük gönderenlerin çıkarlarının ılımlı, birörnek bil-
dirmeliklerle korunması, demiryolu ortaklıklarının yüksek, ayrım gözetici 
bildirmeliklerden elde ettikleri kazançları azaltır. Yayaç yayıncılığının 
(bu arada dinleyici kamunun) yayaç yayını yapanlar onama bağlı tutu-
larak korunması, bu alanda çalışmak isteyen ancak ABG İletişim Kuru-
lu'ndan yetki belgesi alamayanların çıkarlarına dokunur. 

Hangi çıkarların korunacağını, hangisinin gözden çıkarılacağını yö-
netki süreci belirler. Gerçekten, birçok yönetkibilimciler bunu yönetkinin 
gerçek tanımı olarak alırlar. Harold LassweH'in deyimiyle "kimin neyi, 
ne sürev, nasıl alacağını" yönetki saptar. 

Belirli bir çıkar kümesi yönetkil bakımdan güçlüyse, iyi örgütlenmiş-
se, buna karşılık da karşısındakiler güçsüzse, dağınıksa yanıt kolaydır. Ka-
musal konut izlencesinin Kurultay'ın 80'inci döneminde başarısızlığa uğ-
ratılması bunun güzel bir örneğidir. Bununla birlikte, kimi kez çatışan 
çıkarlar yaklaşık olarak eşit güçtedir, dolayısıyla anlaşmazlık bir çeşit uz-
laşmayla sonuçlanır. Bu durumda, çatışan kümelerin göreli güçlerindeki 
değişiklikler, ara ara izlence değişikliklerinde yankı bulur. Örneğin, son 
bir kuşağın yaşamı boyunca, çalışma yasalarında birbiri ardı sıra görülen 
değişiklikler, işçilerle işveren kümelerinin karşılıklı güçlerindeki değişik-
likleri yansıtmıştır. 

Yalnız yandaşları olan, karşıtı bulunmayan yönetsel kuruluşlar ger-
çekten azdır. Şu ya da bu yönetsel örgütle onun çalışmalarına bir ölçüde 

306 



karşıtlıklar bulunacağı kesin gibidir. Bir kuruluş, çalışmalarını sürdüre-
bilmek için, kendisine, karşıt kümelerin tepkilerine göğüs germeye yete-
bilecek yönetkil gücü sağlayabilen yandaş kümeler bulmalıdır. Yandaşlar 
bulabilmek için çalışmalarını bir ölçüde onların çıkarlarına uydurması 
gerekir. Karşıtlarını etkisiz kılabilmek için, izlencesindeki etkili bir yö-
netkil karşıtlığa yol açan öğeleri kimi kez gözden çıkarmak durumundadır. 
Görülüyor ki, örgütler kendilerini çevreleyen yönetkil ortama sürekli ola-
rak uymak durumundadırlar. Söz konusu uyumun amacı, yönetkil yan-
daşlıkla yönetkil karşıtlık arasında elverişli bir denge kurmaktır. 

UYUMUN TİNBİLİMİ 

Yönetsel örgütlerin kendilerini uydurmaları gereken çevrenin niteli-
ğini yukarıda kısaca açıklamış bulunuyoruz. Bu açıklamalar da göster-
miştir ki uyum gerçekleşmezse örgütlerin varlığı, yaşamaları için gerekli 
yandaşlığı yitirecekleri için sona erecektir. Ancak örgütlerde söylencel bir 
"yaşama isteği" bulunduğunu söylerken de uyanık olmalıyız. Örgütler var-
lıklarını sürdürebilmek için genellikle çevrelerine uyma yoluna gidiyorsa 
bu uyumu onların yöneticileriyle öbür görevlilerin amaçlarıyla, güdüle-
riyle açıklamak gerekecektir. Yöneticilerle görevlilerin güdüleri konusun-
da bugüne dek öğrendiklerimiz, onların, örgütlerin çevrelerine uyma ça-
balarını açıklamamıza yardım etmektedir. 

3, 4, 5'inci Bölümlerde, örgütlerdeki kişilerle toplumsal kümelerin, ör-
gütün amaçlarını, toplumsal bir küme olarak örgütü ya da kendi kişisel 
ilerleme amaçlarıyla değer kazanma amaçlarını benimseyebileceklerini 
görmüştük. Bu kişilerle kümeler, genellikle üç amacı da bir ölçüde benim-
serler. Bu güdülerden —bir başka deyişle, amacı, kümeyi ya da kişisel iler-
lemeyi benimsemeden— biri, örgütün çevresine varlığını sürdürmesini 
sağlayacak uyumlarda bulunmasına yol açabilir. Üyeler, örgüt amaçları-
na bağlılıklarının içtenliğine göre, örgütü, bu amaçları gerçekleştirmeyi 
ya da ona olabildiği ölçüde yaklaşmayı sağlayacak bir araç olarak koru-
maya çalışacaklardır. Örgütün varlığını sürdürmesi, üyeler kümeyi be-
nimsedikleri ölçüde dolaysız bir değer kazanır. Üyeler, kendi ilerlemele-
rini istedikleri ölçüde, örgütün varlığını sürdürmesi, özellikle gelişmesi 
için çaba göstereceklerdir. Örgütün varlığını sürdürmesi bakımından bü-
yük önem taşıyorsa, bu üç güdü de örgüt üyelerini uzlaşmaya, gönoğlu-
culuğa yatkın duruma getirecektir. 

Amaçlara Karşı İlgi 
Bir yöneticinin kendi örgüt biriminin amaçlarına karşı beslediği güç-

lü bağlılığın, onun dış kümelerin örgüt üzerinde bu amaçların değiştiril-
mesi yolunda yaptıkları isteklere uyması sonucunu doğurması yadırgana-
bilir. İşsizlikle savaş kuruluşlarında çalışan birçok kimse için, yoksullara 
arka olmak büyük bir doyum kaynağıdır. Bir gezilik örgütünün görevli-
leri güzel gezilikler kurup onları korumaktan gerçek bir tat duyabilir, ger-
çek bir başarı duygusu elde edebilirler. Öyleyse bu gibi kimseler örgüt 
amaçlarının değiştirilmesine yönelmiş dış baskılara neden karşı durmaz-
lar? 
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Bu sorunun karşılığı şudur: Amaca bağlı kişiler direneceklerdir, an-
cak birçok durumlarda dirençleri günoğlucu bir tutumla, bir başka deyişle 
tümünü yitirmektense yarısıyla yetinme isteğiyle yumuşatılmıştır. Dış-
taki karşıtlık pek güçlüyse, kurumun varlığını sürdürmesi için ödenmesi 
gereken karşılık uzlaşma olabilir. Amaca sağlamca bağlı bir kimse bile, 
uzlaşma isteği amaçların kişi bakımından taşıdığı değerle, örgütün var-
lığını sürdürmek için gerekli özveriyle kuşkusuz ters orantılı olmakla bir-
likte, uzlaşmayı örgüt izlencesinin büsbütün yok olmasına yeğ tutabilir. 

Çoğu kimseler için, istekler hep gerçekleşme olanaklarıyla yumuşa-
tılmıştır. Bundan dolayı amaçlara bağlılığın iki yönü vardır. Bunlardan 
biri, amaçlara bağlılığın istenen amaca varmak için çaba göstermeyi ge-
rektirmesi, amacın gerçekleştirildiği ölçüde erinç, tersi durumda tedir-
ginlik doğurmasıdır. İkincisi ise, amaçlara bağlılığın olabilenin önceden 
kestirilmesini gerektirmesi, (gerçekleştirilebilecek seçenek amaca varmak-
tan çok uzak kalsa bile) istenen sonuca en çok yaklaşır gibi görünen yol-
lar arasında bir seçmeyi gerektirmesidir.2 Davranışta birinci yön egemen 
olduğu ölçüde uzlaşmadan kaçınılacaktır. Bu gibi durumlarda, istenen 
amaçları gerçekleştirmede başarısızlık, özlemlerde bir değişiklikten çok 
bunalımlara yol açar. 

Bir kimse özlemlerini olabilene ilişkin gerçekçi beklentileriyle yumu-
şatabildiği ölçüde, amaçlara bağlılık uzlaşmayla, uyumla tutarlıdır. Bu 
durumda, örgütün yönetkil çevreye kendini uydurmasından kaçınılmaya-
cak, bunun yerine, örgütün sürdürülmesini, istenen amaçlardan en az ödün 
verilerek sağlayacak uyum biçimi yeğlenecektir. 

Öyleyse, bağlı olduğu örgütün amaçlarından önemli doyumlar sağla-
yan bir kimsenin, bu amaçlar dış güçlerin korkutması altında bulundu-
ğunda göstereceği tepki, yalnız bağlılığının gücüne değil, onların erişilebi-
lirliği konusundaki iyimserliğiyle onun (kısa erimli günoğluculuğa karşı 
direnme anlamında kullandığımız) "düşülkücülüğünün" gücüne bağlı ola-
caktır. Uygun bir tutum ölçeği ortaya konulabilseydi, çeşitli kişilerin bir 
düşülkücülük - günoğluculuk ölçeğine karşı gösterecekleri tepki kuşkusuz 
geniş bir dağılım gösterirdi. Kimi kişiler (düşülkücü olanlar) için bir ama-
ca karşı gösterilen güçlü ilgi onları uzlaşma konusunda isteksiz kılar; bu 
gibi kimseler çekilmeyi amaçlardaki bir değişikliğe yeğ tutarlar. Başka-
ları ise (günoğlular), uzlaşmaz bir savaşın sonucu karanlık göründüğü, 
uzlaşmanın gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçları aşırı ölçüde yaralama-
dığı durumlarda uzlaşmaya katlanabilirler. Böyle bir seçme durumunda 
bulunan bir kimsenin göstereceği tepkiler, onun savaşın başarı olasılığı 
konusundaki değerlendirmesine, amaçlara bağlılığının derinliğine, uzlaş-
manın aktöreye uygunluğu ya da aykırılığı konusundaki tutumuna bağlı 
olacaktır. 

2 Burada yaptığımız ayırım Max Weber'in Wertrationalitat (amaçlara uzlaş-
maz bağlılık) ile Zweckrationalitat (yeğlenen erişilebilir seçeneklere bağlılık) ara-
sındaki ayrımına yaklaşmaktadır. Bakınız: The Theory of  Social and Ecoııomic Or-
g&nization, çevirenler: A.M. Henderson ile Talcott Parsons (New York: Oxford  Uni-
versity Press), y. 115-17. 
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Kümeyi Benimseme 

Kişileri kümelere bağlayan birlik duygusu tek başına, dahası geniş 
ölçüde bile, belirli birtakım amaçları benimsemeden doğmamaktadır. Bir 
subay Birinci Tümen'e karşı derin bir bağlılık duyuyor, başka bir birliğe 
verilmeyi istemiyorsa, bu, iki tümenin amaçları arasında ayrılık bulun-
duğu anlamına gelmez. Söz konusu bağlılık, daha çok, bir kimsenin yu-
vasına ya da yurduna karşı beslediği benimsemeye çok benzeyen bir "ilin-
ti" duygusunu gösterir. 

Üyelikten duyulan övünç, kişiyi, örgütün saygınlığına, önemine, var-
lığım sürdürmesine dolaysız bir değer vermeye iter. Bu değer, bireyin ken-
di kişisel saygınlığına verdiği öneme çok benzer. Bu durumda, kişi, örgü-
tün amaçlarını, onları salt ilişkili bulunduğu kümenin değerleri olduğu 
için üstün tutar; yoksa örgütü onun amaçlarına değer verdiği için benim-
semez. 

Üyeler örgüte karşı bu tür benimseme duygusu besledikleri ölçüde, 
söz konusu duygu onların örgütün varlığını sürdürme konusundaki ilgile-
rini açıklamaya yeter. Bu üyeler, örgütün çalışma izlencesi için, onun ya-
şatılmasını sağlayacâk, saygınlığını artıracak amaçlar bulmaya, böylece 
—varlığını sürdürmek için gerekli— yönetkil koşullarla başka koşullara 
uydurmaya çalışırlar. îzlence amaçlarındaki belirli değişikliklere ancak 
bu değişiklikler örgütün varlığını çekinceye düşürdüğünde ya da saygın-
lığını yaraladığında karşı koyarlar. 

Kişisel İîerlemç İsteği 

Örgütlerin amaçlarına karşı değişik güçte, bağlılık duyguları besleyen 
kişiler, kendi kişisel başarılan ile ilerlemeleri konusuyla da değişik ölçü-
lerde ilgilenirler. Kişiler, bir ucunda Üçüncü Bölüm'de tartışılan gereğin-
den çok bencil, "devingen" kişilerin, öbür ucunda bir örgüt ya da amaç 
uğruna yaşamını verenlerin bulunduğu uzun bir çizgi üzerinde dağılır-
lar. Örgütler, yüksek aylık, saygınlık, erk ya da yükselme olanakları sağ-
layarak kişisel büyüme, değer kazanma isteklerini karşılayabilirler. 

Bir kimsenin doyumlan amaçların gerçekleşmesinden çok kişisel iler-
lemeye bağlıysa, örgüt amacmdaki değişiklik doyumlarda bir azalmaya 
tek başına yol açmaz. Devingen bir kimse, —söz konusu kişisel doyumları 
yitirmemek ya da artırmak için gerekliyse— amaçlar üzerinde uzlaşmak 
ya da onlardan ödün vermek yoluna gidecektir. Kişisel büyüme, kişisel de-
ğerler kazanma karşılığında amaçların böylece gözden çıkarılması isteği, 
yukarıda tartışılanlardan ayrı türde bir günoğluculuktur. Varlığı sürdür-
me dürtüsü, kişisel ilerleme isteğinin egemenliği altında bulunduğu ölçü-
de, örgüt amaçları ne olursa olsun, kişisel erk, kişisel önem belirtisi olan 
görevleri elde bulundurmak, örgütü —çalışma izlenceleri üzerinde durma-
dan—- olduğu gibi korumak dürtüsü biçiminde kendini gösterir. 

Uyuma Karşı Direnme 
Öyleyse, örgüt üyelerinde, örgütün dışardan gelen yeterince güçlü 

etkilerin gereklerine uyması sonucunu veren üç türlü güdü vardır. Birin-
cisi, amaçlarla izlencede tikel bir değişiklik karşılığında da olsa, örgütü 
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etkili bir amaç gerçekleştirme aracı olarak korumak isteğinden, kaynakla-
nan kısa erimli günoğluculuktur. İkincisi, örgütü üyelik övüncü sağlayan 
bir araç olarak korumak amacını güden bir günoğluculuktur. Üçüncüsü, 
kişinin, yerini, erkini, saygınlığını, aylığını korumak isteğinden kaynak 
alan bir "kendini koruyucu" günoğluculuktur. 

Akçanın öbür yüzüne bakarsak, örgütler içinde dış baskılara uymaya 
karşı duran iki ayrı gücün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri olan 
amaca bağlılık, biraz yukarıda gördüğümüz gibi, uyuma ancak istemeye-
rek, amaçlardan en az ödün karşılığında olanak sağlar. Alışılmış davra-
nışların değiştirilmesindeki güçlükten kaynaklanan ikinci tür direnmeyi 
"süredurum" olarak nitelendirebiliriz. Bu süredurum, birçok tinsel güç-
lerden, bu arada alışılmış iş yapma biçimlerinin en iyileri olduğunu san-
ma eğilimi ile yeni yolları düşünüp denemenin kişi bakımından taşıdığı 
güçlükten ileri gelmektedir. 

Süredurum etmeninin güzel bir örneği, 1903 yılında Kara Gücü Ko-
mutanı General Miles'ın, Genel Kurmay'ın kurulmasına karşı çıkmak için 
Kurultay'a başvurmasıdır. 

Yüz yılı aşkın bir süre önce örgütlenmesini Washington, Steuben, Hamilton 
ile başkalarının ökeliğine borçlu olan Ordu'muz, katıldığımız tüm savaşlardan ut-
kuyla çıkmıştır. Yalana dolana, dışarının bozucu etkilerine karşı koyan, içine so-
kulan dokuncalı öğeleri yutarak çıktığımız tüm savaşlarda Ulus'unun, Amerikan 
savutlarının onurunu korumasını bilen ordumuzun bugünkü örgütleniş biçimi bü-
yük Kamuerkimize en çok yaraşanıdır. Kanımca, bu ülkenin yetiştirdiği en seç-
kin yurtseverlerle en yetenekli süerlerin en iyi düşüncelerinin ürünü olan bir dü-
zen, yerine Eski Acunun tekerklerine daha uygun düşen bir düzen getirilerek yı-
kılmamalıdır.3 

Örgütsel Çekince 

Örgütlerin üyeleri doyumlarla katkılar arasında bir denge bulundur-
maya çalıştıklarından, bu doyumları azaltabilecek, dolayısıyla uyumu bo-
zabilecek ya da tedirgin edebilecek nesnelere elden geldiğince önlenmesi 
gereken bir çekince gözüyle bakılır. 

Geleneğin Çekinceye Düşmesi. Geleneğe bağlı bir örgütte nerdeyse bü-
tün değişiklik önerileri bir çekince gibi görünebilir. Örgüt üyeleri çoğu 
kez yeni yöntemlerle ilgili tüm önerilerin, özellikle örgüt dışından gelen-
lerin, bilgisizliğe dayandığını kanıtlamakta çok beceri gösterirler. Geçmiş 
vargılar ussallaştırılarak bunların birbirleriyle tutarlı oldukları sonucuna 
varma eğilimi kendini gösterir; bu düşünce biçimi giderek vargıları da 
etkilemeye başlar. Geçmiş vargılarla bağdaştırılması kolay olmayan yeni 
bir düşüncenin onanması gibi, bu tutarlılık görüntüsüne aykırı düşen bir 
durum, yalnız geçmiş vargılar üzerine kuşku düşürmekle kalmaz, yeni 
birtakım uyum sağlayıcı ilkelerin ortaya konmasını da gerektirir. 

Örgüt Amaçlarının Çekinceye Düşmesi. Bir örgüt amacının yeniden 
tanımlanması sonucunu doğurabilecek bütün durumlar bir çekincedir. Tü-

3 Nelson'un N a t i o n a l S e c u r i t y a n d t h e G e n e r a l S t a f f  adlı yapıtında anılıyor, 
y. 53-4. 
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zel yetkisinin kısılması ya da belirlenmesi, ödeneklerin azaltılması, görevli 
tavanının düşürülmesi, bir örgütün işlemleri üzerindeki yargı denetimi-
nin artırılması, bütün bunlar, amaca, dolayısıyla amacın gerçekleşmesin-
den büyük bir doyum sağlayan örgüt üyelerine yönelmiş birer çekince an-
lamına gelecektir. Bu gibi düzeni bozucu eylemlerin, gerçekte birer sonuç 
olduğunu unutmamak gerekir. Onlardan önce, örgütün karşıtlarının sa-
yısında bir artış ya da yandaşlarının sayısında bir azalma görülür. Bun-
dan dolayı bir baskı kümesinin sertleşen karşıtlığı, kamunun artan aldır-
mazlığı, bir izlencenin, bir örgütün ya da bir yüksek görevlinin yaygın-
laşan sevimsizliği de kümeyi benimseyenlerle devingen kimseler için bi-
rer çekince niteliği taşıyabilir. 

Kişisel Amaçlarla Üyelik Övüncünün Çekinceye Düşmesi. Kişisel iler-
leme ya da başarı ile saygınlıklı bir kümeyle "ilintili" olma duygusundan 
doğan doyumlar, örgütün saygınlığı ya da başka kişisel doyum olanakları 
azaldığında çekinceye girer. Dolayısıyla, ödeneklerle görevli tavanlarının 
düşürülmesi böyle bir dengeyi çekinceye düşürür. Üstelik, tüzel yetkideki 
bir azalma ya da amaçtaki bir değişiklik örgütün saygınlığını etkileyebi-
leceğinden, bu eylemler de kümeyi benimsemiş kişilerle devingen bireyler 
için bir kötüye gidiş anlamı taşıyabilir. 

Görülüyor ki çok çeşitli durumlar bir örgütün bütün üyelerince çe-
kince olarak yorumlanabilir; bütün örgüt, yaşamına yönelmiş bu çekin-
celere karşı koymak için birleşebilir. Bununla birlikte, yalnız kişisel bü-
yüme ya da değer kazanmadan doğan doyumlara bakılırsa, bunlar amaç-
larda birçok değişiklikler olsa da elde edilebilirler. Bir başka anlatımla, 
amaçlardaki kişisel başarı olanaklarını etkilemeyen değişiklikler kişisel 
büyüme ile değer kazanmadan dolayı elde edilen doyumları ortadan kal-
dırmayacak, dolayısıyla ileri ölçüde devingen kimselerce önemli birer çe-
kince sayılmayacaktır. 

YÖNETİCİ, ÖRGÜTSEL UYUM 

Bir örgüt içindeki başlıca uyum örgeni komuta düzenidir. Yönetici-
lerin (özellikle komuta çizgisinde yukarıya doğru çıktıkça), örgüt üyele-
rinin büyük çoğunluğuna oranla genellikle daha çok uyucu, daha çok uz-
laşıcı olmalarını gerektiren birçok nedenler vardır. 

"Doğal Seçim" 

Önce, bu olay, doğal bir seçimin sonucu olarak kendini gösterir. Ko-
muta çizgisi üzerindekiler örgüt üzerinde üyelerin büyük bir bölümünden 
çok daha etkilidirler; dolayısıyla söz konusu kişiler uyma yeteneğinden 
yoksun olsaydı örgütün varlığı son bulurdu. Bir başka deyişle, bir örgüt 
varlığını sürdürüyorsa, bundan komuta düzeninde uyum gücünün bulun-
duğu sonucu kolayca çıkarılabilir. 

Yöneticilerin Devingenliği 
İleri ölçüde devingen, bir başka deyişle çok güçlü tutkuları olan kişi-

ler erk yerlerine doğru yönelirler. Komuta çizgisini başarıyla tırmanabil-
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mek için çoğu kez iş başarmak, bir ölçüde soğukkanlı vargılar almak ge-
rekir. "Uygun kimselerle yemeğe gitmek," kimi kez bildikleri, yakınları 
atlamak, arasıra, işten ayrılırsa çok güç durumda kalabilecek bir kimsenin 
görevine son vermek, yeteneksiz kimselerin özlemlerini kimi kez göz önün-
de bulundurmamak gerekir. Güçlü kişisel tutkuları ya da bir amaca ola-
ğanüstü bağlılığı olanlar bir yana, birçok kimseler bu gibi davranışları 
göze almayı güç bulurlar. Dolayısıyla, ileri ölçüde devingen birçok kim-
seler örgütlerin komuta aşamalarında bir çeşit kendi kendini seçme iş-
lemi sonucunda yükselirler. 

Yöneticilerin Benimseme Duygulan 

Komuta çizgisinde bulunanların üst düzeylere çıktıkça genellikle da-
ha uyucu, daha uzlaşıcı olmasının bir başka nedeni daha vardır. Bir örgü-
tün başı, bir nesneyi benimseyecekse, örgütün tümünü, örgüt çalışmaları-
nın şu ya da bu öğesinden çok bütününü benimseyecektir. Örgütün tümü 
için gerekli yandaşlığı sağlayabilmek amacıyla bir altbölümü ya da onun 
yürüttüğü çalışma izlencesini gözden çıkarmak gerekiyorsa, bu ödün baş 
yöneticiye, görevlilerinin sanabileceği gibi, amacın kendisinin gözden çı-
karüması biçiminde değil, ancak amaca varmak için bir araç olarak görü-
nebilir. Yönetici ile onun altındakiler arasında benimseme duygulannın 
genişliği bakımından var olan ayrım, en alt gözetim düzeyinden en yu-
karıdakine dek genellikle apaçık olarak görünür. 

Yöneticilerin Dış İlişkileri 

Yöneticinin uyucu olmasımn son bir nedeni de, onun dış evrenden 
kendi altmdakilerden daha az sıyrılmış olmasıdır. Yöneticinin, üstlerinin 
sorularını yanıtlaması, astlarının çalışmalarını onlara karşı savunabilmesi 
gerekir. Üst düzey yöneticileri, çoğu kez örgütlerinin çalışmalarım yasa-
ma örgeni yarkurulları önünde savunmak durumundadırlar. Örgütün ça-
lışmalarıyla ilgili kümeler, kişiler, öbür yönetsel kuruluşlar, isteklerini 
genellikle yöneticilerinin aracılığıyla duyururlar; basının eleştirilerine ko-
nu olanlar da çoğu kez yöneticilerdir. Yöneticiler üzerinde kendini duyu-
ran bu geniş ilgiler, etkiler dizisi, onların başka görüşler üzerindeki bil-
gisini artırır; örgüt vargılarının doğurduğu yönetkil sonuçlar onlar üze-
rinde özel bir etki yapar. Katılık, uzlaşmazlık, ancak kendi eylemlerinin 
yönetkil sonuçlarından uzakta bulunanlar için kolaydır. 

Sıradüzenin gerek uyumda, gerek uyuma karşı direnmede özellikle 1 

önemli bir etkisi vardır. Yöneticiler, gerek astlarının beklentileri, gerek 
kendi istekleri dolayısıyla dış önerilere karşı koymakta birinci sırada et-
kili olurlar. Görevleri, saygınlıkları dolayısıyla, dış kümelerle kişiler (ör-
neğin, özeksel görevliler örgütü, yürütme başkanı ya da yasama örgeni 
yarkurulu) üzerinde etkili olurlar. Genellikle örgüt içinde dış kişilerle kü-
melerin karşıtlığını çekebilecek eylemlerin önlenmesi konusunda büyük bir 
uyanıklık gösterirler. İster seçimle, ister atanmayla gelmiş olsun, bir yö-
netsel örgütün en üst yöneticisi çoğu kez önemli bir yönetkil kümenin 
yansıtmanıdır. Günoğluculuk ya da uzlaşıcılığm komuta çizgisindekilerin 
doyumlan üzerinde yaptığı etkinin önemi, yöneticiyi daha esnek, daha 
uyucu kılmasında, onun "büyük bir doğru iş yapmak için küçük bir yan-
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lış işi göze alma" ilkesinin önemini görmesini, ona göre davranmasını sağ-
lamasındadır. Örgütün amaçlarıyla ilgilenen, örgüt içindeki kişilerle dı-
şındaki kimseler, yöneticinin çabaları sonucunda, başka türlü gerçekleş-
tirmeleri olanağı bulunmayan isteklerinin bir bölümünü gerçekleştirebi-
lirler. 

Yöneticinin Varhğı Sürdürmedeki Etkisine Bir Örnek 
1S43 yılının açarayında Savaş Tanıtma Kolu'nda (OWI) varlığı sür-

dürme sorunlarının birçoğunu, özellikle yöneticilerin varlığı sürdürmedeki 
etkisini açıkça ortaya koyan bir durum kendini gösterdi. ÖWI, o dönemde 
var olan birçok generk tanıtma kuruluşlarını birleştirmek amacıyla 1942 
bozaranmda kurulmuştur. Gerçekler - Sayılar Kolu (OFF) Anayurt Bö-
lümü'ne aktarıldı. OFF'nin Yayın Bölümü pek az değişiklikle OWI içinde 
varlığını sürdürdü. Bu bölümün görevi çeşitli savaş konuları üzerinde be-
tikçikler yazmaktı. Bölümde çalışanlar, "Amerikan ulusu savaşın neden 
yapıldığını ne denli iyi anlarsa onu kazanmak için o denli çok çalışacak, 
savaşacaktır" varsayımına dayanarak, görevlerinin "savaşla ilgili bilgilerin 
doğru olarak sunulması" olduğu anlayışı içindeydi. Yayın Bölümü kendi 
konularımn seçiminde olsun, izlenmesinde olsun özgür bırakılmış, yazı-
lanların yayından önce gözden geçirilmesi konusunda önemli bir kısıtla-
maya gidilmemişti. 

Bölümün yayımladığı betikçiklerden kimisi özellikle Kurultay'da bü-
yük bir eleştiri, büyük bir tartışma kasırgası doğurdu. Karaderililerin gö-
nülgücünü yükseltmek amacını güden "Karaderililer Savaşta" başlıklı be-
tikçik güneyli saylavların eleştirilerine yol açtı.4 Kara Gücü bu yayının 
birliklere dağıtılmamasını vargıladı. 1943 yelininde yayımlanan "Herkes 
İçin Savaş Konumları" başlıklı betikçik şişkinlik konusunu ele alıyordu. 
Bu yayın yüzünden OWI gerek basında, gerek Kurultay'da aşırı ölçüde 
eleştirildi. Örneğin David Lawrence 19 açaray 1943 günlü Evening Star'da 
"Yeni Düzen'cilik Yeni OWI Betikçiğinde Baş Gösteriyor" 'başlığı altın-
da "yetkinin, kamu akçasının böylesine kötüye kullanılmasına daha çir-
kin bir örnek bulunamayacağını" yazıyordu. Yazıda şöyle deniyordu: "Be-
tik Başkan Roosevelt'in dördüncü bir dönem için,yeniden aday gösterilip 
seçilmesi amacıyla yapılmış eksiksiz bir yaymacadır. Kimi yerlerini çoş-
turucu, sert söylevler için yazılmış bir seçim savaşımı betiğinden ayıra-
mazsınız." Başka birçok kimseler de bu eleştiriyi yinelediler. 

OWI'nin üst yöneticileri, dış kümelerin bu artan saldırıları karşısında 
OWT'nin varlığı konusunda kaygı duymaya başladılar. Bunun sonucunda 
söz konusu yöneticiler, yayın bölümünden çıkan yazıların yayımlanmadan 
önce, çoğunluğu yayın, yayaç, tanıtımcılık alanlarında geniş uygulama 
deneyleri bulunan kimselerden oluşan, üst düzeydeki görevliler arasından 
daha geniş bir kümece gözden geçirilmesini sağlamak üzere birtakım ye-
niden düzenlemelerle yeni görev dağıtımlarına gittiler. 1943 açarayında bu 
üst düzeyli küme, yayın bölümünün besin durumuna ilişkin bir yazana-
ğını, Tarım Bakanı Wickard'la Geçimsel Denge Kolu Yönetmeni James 
F. Byrnes'ün içindeki sayısal verileri doğru bulmadıkları gerekçesiyle dur-

4 Bkz: Congressional Record, 10 gücük 1943. 
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durdu. Üstelik, OWI'nin yüksek görevlileri yazanağın yurttaşların gönül-
gücü üzerinde çökertici bir etki yapacağını öne sürdüler.5 Üst düzey OWI 
yönetiminin, kuruluşun dış ilişkileri ile yararlandığı yandaşlığı korumak 
üzere böyle bir çabaya girişmesi pürüzsüz olmadı. Yayın bölümünün baş-
kanı ile astlarının önemli bir bölümü yazanağın doğruluğuna inanıyor, 
gerçek tartışma konusunun "gerçekleri doğru olarak söylemek'le "göz 
boyamak" arasında bir seçme yapma üzerinde toplandığı kanısında ol-
duklarını belirtiyorlardı. Sözü geçenler, bir bildiri yayınlayarak görevden 
ayrıldılar. Bildiride şöyle deniyordu: 

Çalışmalarımızın sonucunu denetlemek durumunda olanlar var oldukça ger-
çeği eksiksiz söylemenin olanaksızlığını gördüğümüz için ayrılıyoruz. Bir savaşın 
anlatılmasında tanıtmacılık yöntemlerinin yerinde, güçlü bir görevi bulunduğunu 
kimse yadsıyamaz. Ancak bizim kanımızca, bugün Savaş Tanıtma Kolu'nun ana-
yurt öneyindeki* çalışmaları göz boyamayı doğru yayıncılığa yeğleyen coşkulu ta-
nıtımcıların egemenliği altındadır. Bu tanıtımcılar Birleşik Amerika yurttaşlarına 
alık, isteksiz alıcılar işlemi yapmak istemektedirler. Savaş sırasında Amerikan ulu-
suna seslenmenin tek etkili biçiminin "işin içinde bana yarayan ne var?" sorusunu 
yanıtlayacak bir tutum olduğunu sanmaktadırlar. 

Bizler, Amerikalılarda savsözler gibi gerçekleri bilmeye de değimli bir uyanık-
lığın, başarma isteğinin, ağırbaşlılığın bulunduğu inancındayız. 

Bizler, Elmer Davis'in dediği gibi, "Amerikan ulusunun savaşın neden yapıldı-
ğını ne denli iyi anlarsa onu kazanmak için o denli çok çalışacağına, savaşacağına" 
inanıyoruz. 

Bu acıklı olaya katılanların gerçek güdülerini tüm olarak bilmek ola-
nağı bulunmamakla birlikte, yaptığımız çözümleme, daha önce değinilen 
sorunlardan birçoğunun burada da söz konusu olduğunu açıkça göster-
mektedir. İşten ayrılan yayın bölümü görevlileri örgüt amaçlarına karşı 
güçlü bir bağlılık göstermişler, yönlemsel nedenlerle de olsa uzlaşmaya 
yanaşmamışlardır. Bölümlerinin OWI yüksek görevlilerinin denetimi al-
tında oluşu belki de onların kişisel saygmlıklarıyla erklerinin, dolayısıyla 
da bunlardan doğan doyumlarının azalması sonucunu doğurmuştur. Ya-
yın bölümünce tanımlanan amaçlara öbürleri gibi güçlü bir biçimde bağ-
lı olmayan OWI'nin üst düzey görevlileri belki de Kurultay'm eleştirici 
tutumunu bir ölçüde paylaşıyor, bu amaçlara uzlaşmaz bir bağlılığın ör-
güte yöneltebileceği çekinceye karşı duyarlık gösteriyorlardı. Üstelik, ya-
yın bölümünün çalışmalarını denetlemek konusunda kazandıkları başarı, 
örgütteki durumlarıyla saygınlıklarını güçlendirmişti. OWI'deki çekişme-
lerin ana çizgilerine özeksel ya da yöresel düzeylerdeki kamu kuruluşla-
rının iç bunalımlarından sayısız örnekler verilebilir. 

5 New York Times, 14 açaray 1943, y. 25, dikeç 4. 
* Arapça kökenli cephe sözcüğünün süel anlamı için 1979 yılında öney karşılı-

ğını türetip bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. Daha sonra bu sözcüğün Türk 
Dili Araştırma Kurumu'nun 1935 yılında yayımladığı Osmanlıcadan Türkçeye Cep 
Kılavuzu'nda yer almış olduğunu gördük. Ancak söz konusu Kılavuz'da bu sözcük 
Fransızca façade  karşılığı olarak önerilmiştir. Oysa bu anlam için sonraları önyüz 
sözcüğü türetilmiş, sözcük bu yapıtın 1975 baskısından bu yana bu anlamda kulla-
nılmıştır. (Çeviren) 
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VARLIĞI SÜRDÜRME KOŞULLARI 

Yönetsel örgütler içinde ya da dışındaki birçok kümelerle kişilerin, 
onlardan sağladıkları doyumlar karşılığında söz konusu örgütlere katkı-
larda bulunduklarını yukarıda görmüştük. Dışardaki kümelerle kişiler ör-
güt amacının gerçekleşmesinden doğan doyumlar karşılığında yönetkil yan-
daşlık sağlarlar. Örgütün üyeleri, bağlı oldukları kişisel amaçlarla örgüt-
sel amaçların gerçekleştirilmesi karşılığında, sürevleri, becerileriyle, bilgi-
leriyle katkıda bulunurlar. 

Kimin İçin Varlığı Sürdürme? 

Bununla birlikte, yine yukarıda gördüğümüz gibi, çeşitli örgüt üye-
lerinin doyum - katkı durumları bir olmayabilir; dolayısıyla içlerinden ki-
minin istediği "dış evrene yeniden uyum" başkalarınca onanmayabilir. 
Nasıl örgütün dışındaki birtakım kişilerle kümeler başkalarının dokun-
casından yararlanıyorlarsa, örgüt içinde de belirli birtakım doyumlar an-
cak başka doyumlar azaltılarak sürdürülebilir. Amaçlar değiştirilmedikçe 
saygınlıkla erk elden gidebilir; ancak alışılmış çalışma ya da düşünme 
biçimlerinden ödün verilmedikçe de amaçlarda değişiklik yapılması ola-
nağı bulunmayabilir. Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için, çeşitli 
doyum - katkı kümeleriyle, toplum içinde yer değiştiren çıkarların belir-
lediği koşullar arasında sürekli, uyanıklık isteyen bir uyumun bulunması 
gerekir. 

Neye Uyum? 

Varlığın sürdürülmesiyle ilgili sorunlar yönetsel örgütlerin tümünde 
birbirinin eşi değildir. Kimi örgütler, —işçi birliklerinin işçilerin örgütlen-
mesi ile toplu sözleşme konusundaki ilgisi gibi— kendini onatabilmek için 
uzun süre savaştıktan sonra bunda yeni başarıya ulaşmış çıkarları geliş-
tirip korurlar. Bu gibi durumlarda dış yandaşlık diri, dış karşıtlık aşırı 
ölçüde yağıcadır. Burada da örgüt içinde amaca bağlılıklar güçlü olabilir. 
Bu gibi örgütler oldukça güvensizdirler, çünkü yönetkil dalgalanmalar on-
ların karşıtlarını yönetkil erke getirebilir. Ulusal İşveren - İşçi İlişkileri 
Kurulu'nun 1946 seçimlerinde erke gelen karşıtları, Taft  - Hartley Yasa-
sı'm geçirerek onun çalışma düzenini geniş ölçüde değiştirip bu kuruluşu 
bir ölçüde işçi örgütünün karşıtı durumuna getirdiler. Kurul'un birçok gö-
revlileri ya yeni tutumu benimsemeyerek görevden ayrıldılar ya da gö-
rece önemsiz yerlere getirildiler. 

Başka birtakım örgütler ise, öylesine yerleşmiş, öylesine onanmış çı-
karlara yarayan işler görürler ki artık kimse onların amaçlarını tartışma 
konusu yapamaz. Yangın söndürme örgütleri, kolluk kuruluşları, ulak ör-
gütü ya da daha başka birçokları için durum böyledir. Burada amaca bağ-
lılıkların güçlü bir biçimde sürdürülmesi olanaksız değilse bile daha güç-
tür. Dış "öneriler"in yurttaşlara daha iyi, daha saygılı, daha verimli iş gö-
rülmesi biçiminde ortaya çıkması olasılığı daha çoktur. 

Kısa yaşamlı olduğu açıkça bilinen birtakım çıkarlara yarayan işler 
görmek için kurulan örgütler bu amaçları gerçekleştirince ortadan kal-
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karlar. Burada örgüt üyeleri söz konusu kuruluşun sürdürülmesini yürek-
ten isteseler bile bunun olanaksızlığı öylesine açıktır ki gerçeğe boyun eğ-
mekten başka yol yoktur. Olağanüstü dönemlerde, su baskınlarının, savaş-
ların ya da benzerlerinin ortaya çıkardığı sorunlarla uğraşmak amacıyla 
kurulan örgütler bu kümeye girer. Bu tür kuruluşlarda bile kimi kez var-
lığı sürdürme çabalarıyla karşılaşılabilir. Bir savaştan sonra görülen, salt 
"uluslararası durumun çekinceleri"yle açıklanamayacak savutsuzlanma 
güçlükleri bunun bir örneğidir. 

Kimi örgüt amaçları belirli bir çıkarın kendisine karşıt başka çıkarlar 
üzerinde kazandığı kesin bir utkuya dayanmakla birlikte, birçokları kar-
şıt çıkarlar arasında bir uzlaşmanın sonucudurlar. Generkin düzenleyici 
çalışmalarının çoğunu bu kümeye sokabiliriz. Örneğin, demiryollarının 
işleyişini düzenleyen kurallar, oldum olası, demiryolu işletmelerinin, yük 
gönderenlerin, yolcuların, demiryolu işçilerinin, küçük paydaşların, de-
miryolu üstencilerinin, demiryollarına akçal yönden arka çıkılmasını sağ-
layan kümelerin çıkarları arasındaki değişikliklere açık bir uzlaşmanın 
ürünüdür.6 Böyle bir örgütte, birbiriyle çatışan dış çıkarların o konuda ke-
sin bir etki kazanma çabaları süreklidir; bundan dolayı örgüt üyeleri varlı-
ğın sürdürülmesiyle ilgili yönetki eylemlerinin sürekli olarak içindedir-
ler. 

\ 
Bir örgütün amaçları konusunda dış çıkar çatışmaları bulunsun bulun-

masın, varlığı sürdürme sorunu süreklidir. Yeni bir yüksek yöneticinin 
yeniden düzenleme, "çalışmaları iyileştirme" konusunda düşünceleri bu-
lunabilir; bir yurttaş kümesi bir "değişiklik" isteyebilir; bir yönetici, ör-
güt ya da kol, tüm yönetim ya da tüm örgüt içinde daha çok erk kazan-
maya başlayabilir. Bunlardan biri, alışılmış yöntemlerden, saygınlık gör-
me ya da benzerleri gibi kişisel olanaklardan, belki de örgüt çalışmalarının 
gerçekleştirmek amacını güttüğü değerlerden elde edilen doyumları çekin-
ceye düşürebilir. 

SONUÇ 

Bu bölümde verilen bilgiler, kamu yönetimini eleştirenlerin çoğu kez 
öne sürdükleri, kamu kuruluşlarının aşırı ölçüde dayanıklı, uzun yaşamlı 
oldukları yolundaki savların gerçeğe geniş ölçüde uygun olduğunu gös-
termektedir. Ancak incelememiz, bu uzun yaşamlılığın genörgütsel bir 
"yaşama isteği"nden doğduğu görüşünü doğrulamamaktadır. Örgütler için-
de, onların çalışmalarını varlıklarını korumak için gerekli koşullara uy-
durmaya iten birçok güçlü güdüler kuşkusuz vardır. Ancak kamu kuru-
luşları, ödenekleriyle kuruluş yasaları olmadan varlık kazanamazlar. Top-
lumdaki yönetkil bakımdan etkili kümelerin yandaşlığından yararlandık-
ları sürece varlıklarını sürdürür, bu kümeler aracılığıyla yasama örgeniy-
le yürütme örgeninin yandaşlığını sağlarlar. "Genörgütçüler" yaşamı sür-
dürmeyi isteyebilir, ancak onun için gerekli koşulları belirleyemezler. 

6 Bkz: Merle Fainsod ile Lincoln Gordon, Government and the American Eco-
nomy, (New York: W.W. Norton and Co„ 1941), Bölüm 9. 
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19. 
Bölüm 

VARLIĞI SÜRDÜRME SAVAŞI: 
YAŞAMA YÖNLEMLERİ 

Geçen bölümde, varlığı sürdürme dürtüsünün dayandığı toplumsal, 
tinsel, yönetkil etmenleri, değişen çevreye uyma gereksinmesini, yönetsel 
örgütler içindeki başlıca uyum örgenlerini incelemiş bulunuyoruz. Şimdi 
de, bir önceki bölümde yapılan genellemeleri açıklayabilmek için, yönet-
sel örgütlerin varlıklarını sürdürebilmek amacıyla başvurdukları oyun-
lardan, yöntemlerden bir bölümünü inceleyeceğiz. Konu beş genel başlık 
altında ele alınacaktır: (1) Yasama örgeninin yandaşlığını arama; (2) üst-
lerle öbür saygın kişilerin yandaşlığını arama; (3) yöneticilerin uzlaşması 
yoluyla varlığı sürdürme; (4) yürütüm dışı önemli kümelerin yandaşlığını 
arama; (5) kamunun yandaşlığını arama. 

YASAMA ÖRGENİNİN YANDAŞLIĞINI ARAMA 

Yasama örgeni üyeleri ile yarkurulları kamu genörgütü içinde kendi-
liğinden özel bir işlem görür, bu durum da doğal karşılanır. Gerçekten 
de, yasama örgeni üyelerinin istekleri çabuk, özel bir titizlikle yerine ge-
tirilir. Birleşik generk örgütlerinin çoğunda, Kurultay'dan gelen sorula-
rın en kısa sürede ele alınıp uygun bir biçimde yanıtlanmasını sağlamakla 
görevli özel "Kurultay'la bildirişme" birimleri vardır. Kimi birleşik ge-
nerk kuruluşlarında, sürekli olarak Kurultay üyeleriyle ilişki kuran, on-
ların gereksinmelerini önceden görüp karşılanmalarını sağlayan özel bağ-
lantı görevlileri bulunur. 

Yandaşlık Sağlama Yöntemleri 

Gerek yasama örgeniyle iyi ilişkiler kurma gereksinmesi, gerek bunu 
sağlamaya çalışma yöntemleri konusunda bir görüş kazanabilmek için, 
İkinci Büyük Savaş sırasında belgeyle yakıt dağıtımı işlerine bakan gö-
revlilerin davranışlarıyla deneylerinden yararlanılabilir. Yağyakıtm belge-
ye bağlanması işi, 1942 güzünde kötü başladı. İzlence biraz karmaşıktı; il-
gililerin tümü kendilerine düşen görev konusunda gerektiği gibi aydınla-
tılmamışlardı. Birçok yanlışlıklar, ülevsizlikler yapılmış, izlencenin orta-

1 Senate Report No. 480, Part 13, 77 th Cong., 2 nd Sess. 
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ya konuşuyla ilgili genel karışıklık kamunun ilgisini geniş ölçüde çekmiş-
ti. Truman Kurulu bu konudaki görüşleri dinlemek üzere açık oturumlar 
düzenledi; 11 aralık 1942'de çok eleştirici bir yazanak yayımladı.1 Senato 
Yeryağı - Yağyakıt Kıtlığını Araştırma Özel Kurulu, gücük 1943 günlü 
yazanağında "dayandığı ana görüş üzerinde ne düşünülürse düşünülsün, 
belgeyle ne ölçüde yakıt verilebileceğinin saptanmasında kullanılan yön-
tem uygulamada kesin bir başarısızlığa uğramıştır"2 diyordu. 

Bu deneylerin daha iyi dış ilişkiler kurma bilinci uyandırdığı akar-
yakıt belge işleriyle uğraşan görevliler, çalışmaları konusunda saylavla-
rın yandaşlığını kazanmak için eyleme geçtiler. Yaptıkları işlerden bir 
bölümü ile elde ettikleri sonuçlar, örgüt içi bir yazıdan aktarılan aşağıdaki 
alıntılarda açıklanmaktadır. 

Kurultayla iyi ilişkileri dirik bir biçimde geliştirme gereksinmesi, bir yandan 
Truman Kurulu ile Maloney Kurulu'nun yağyakıt izlencesine yönelttiği yersiz sal-
dırılar, öte yandan Kurultay üyelerinin anlayışlı olmayan, eleştirici nitelikteki ya-
zılan üzerine acı bir biçimde anlaşılmıştı. Bu sorunu çözmek için çeşitli girişim-
lerde bulunduk-, 

1. Belge yönteminin uygulandığı bölgeden gelen Kurultay üyelerine 24 gücük 
günü birer yazı yazarak gelecek yılki yağyakıt belgeleme çalışmalarının düzenlen-
mesiyle ilgili eleştirileriyle düşüncelerini sorduk. Bu yazıya gösterilen tepki pek 
olumluydu. Kurultay tutanaklarına geçti. Senatörlerin yüzde 70'ten çoğu ile saylav-
ların büyük bir çoğunluğu yazıyı yanıtladılar. Kimi Kurultay üyeleri seçmenlerinin 
görüşlerini sorup onları bize ilettiler. Bunlardan birçoğu oldukça değerliydi... 

2. Yeni izlence biçimlendiğinde, gelecek yıla ilişkin taşandaki değişikliklerin 
ana çizgilerini gösteren geçici bir yazının ön taslağını gönderdik. Buna gelen ya-
nıtların nerdeyse tümü olumluydu; alınan 150 yanıttan yalnız iki ya da üçü eleş-
tirici, olumsuz nitelikteydi... 

3. Mr. B. ile ben, yağyakıt belgeye bağlama izlencesini, görüşme isteyen bir-
çok Kurultay üyeleriyle yüz yüze tartıştık. İlgili bölgeden gelen senatörlerin ço-
ğunu, saylavların oldukça büyük bir bölümünü gördük. Bu yaklaşıma karşı tep-
kilerinin epeyce olumlu nitelik taşıdığını anladık. Görüşlerinin alınmasına sevin-
diler, böyle dolaysız bir katkıda bulunabilme olanağını iyi karşıladılar... 

Yürütme Örgeninin Denetimine Karşı Yasama Örgenince Korunma 

Yasama örgeninin yandaşlığına, yalnız kamu yönetiminin dışındaki 
kümelere karşı korunmak amacıyla değil, —yürütme örgeninin başı ile 
ortak işleri gören kuruluşlar da içinde olmak üzere— yürütmenin üst dü-
zeylerine karşı korunmak için de başvurulur. Bir komuta çizgisi üzerinde 
bulunmak, tek başına, aşağıda bulunanların kolayca yönetilebileceği an-
lamına gelmez. Çoğu kez yönetici, astlarının kendileri için sağladıkları ya-
sama örgeni yandaşlığını karşılamak ya da dengelemek için yasama ör-
geninin yandaşlığını aramak durumundadır. General Otto L. Nelson'm 
Genel Kurmay'm kuruluşunu anlatan açıklamalarının aşağıdaki özeti bu 
durumu çok iyi ortaya koymaktadır.3 

2 Senate Report No. 59, 78 th Cong., ist Sess, Feb. 22, 1943. 
3 Nelson, National Security and the General Staff. 
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Başkan McKinley, bir tüzeci olan Elihu Root'u, İspanya - Amerika Sa-
vaşı'nın yürütülüşü savutlu güçlerin çeşitli dalları arasında acıklı bir eş-
güdüm eksikliğinin bulunduğunu gösterdikten sonra Savunma Bakanlı-
ğı'na getirdi. Root, Savunma Bakanlığı'nın, özellikle bir Genel Kurmay'm 
kurulması açısından köklü bir biçimde yeniden örgütlendirilmesi görevini 
üzerine aldı. Yurttaşlar arasında, Kurultay'da, Savunma Bakanlığı içinde 
gerekli yandaşlığı sağlaymcaya dek bu işi gerçekleştiremeyeceğini çok geç-
meden anladı. Yaşamöyküsünü yazan Philip C. Jessup'ın dediği gibi, "Was-
hington'daki erinçli koltuklarına uzun süreden beri iyice yerleşmiş olan 
subaylar, Saylavlar Meclisi ile Senato'daki yandaşları aracılığıyla yönet-
kil durumlarını ... sağlama bağlamışlardı."4 O sıralarda Washington'daki 
kurmay görevleri, bugün olduğu gibi yer değiştirme ilkesine göre değil, 
sürekli atamalarla dolduruluyordu. 

Bu durumda Root çok ağır davrandı. Genel Kurmay düşüncesini be-
nimseyen genç subaylarından bir bölümü, bu düşüncenin 1901'de çıkan 
Kara Gücü Yasası'na' konmasını istediler, ancak Root'la McKinley daha 
yeterince yandaşlık sağlanmadığı kanısmdaydılar.5 Root konu üzerinde 
konuşmalar yaptı, yıllık yazanağında bu konuya değindi, dergilerle gün-
lüklerin başyazarlarına bu konuda gereçler yolladı, bu düşünceyi savunan 
bir betiği generk adına bastırarak geniş ölçüde dağıttırdı, olabildiğince 
çok sayıda subayı bu görüşe inandırdı, 14 gücük 1903'te yasalaşan tasarıyı 
sonunda Kurultay'a sunmadan önce daha başka birçok girişimlerde bu-
lundu. 

Bununla birlikte, Root'un becerikli, titiz yönetimi bile eski düzenin 
sağlamış bulunduğu yönetkil yandaşlığın tümünü yenemedi. Nelson bu 
konuda şunları yazıyor: 

Savunma Bakanlığı'nca düzenlenen taslak Kurultay'da birçok önemli değişik-
liklere uğradı. Bunların en önemlisi, Kurultay'ın Genel Denetmenlik Örgütü'nü 
kaldırıp görevlerini başka bir yere vermeye yanaşmamasıydı. Bunun nedeni, o dö-
nemdeki General Denetmen Tuğgeneral Joseph Breckinridge'in yönetkil becerisiydi. 
Root, görevi düşünmek olan bir örgütün, hangi konuda düşünmesi gerektiğini görüp 
anlamasını olanaklı kılacak araçlarla donatılması gerektiği sonucuna vardı. Bu-
nunla birlikte Kurultay, bir Genel Kurmay'ın çalışabilmesi için denetleme işinin 
gerekli olmadığı sonucuna vardı. 

İlerde güçlük yaratması kaçınılmaz bir başka ince değişiklik de, Savunma Ba-
kanlığı'nca ortaya konan tasarının sakıncasız bir değişikliği görünümünü taşıyor-
du. Savunma Bakanlığı tasarısında, "Genel Kurmay Başkanı'nın, Başkan'la Savun-
ma Bakanı'nın yönetimi altında, bütün savaşçı birlikler, birçok yönetsel kurmay 
birimleriyle sağlama birimleri üzerinde gözetim yetkisi bulunması öneriliyordu. 
Anlaşıldığına göre, bir kol başkanı, üzerinde görüşülmeksizin bir değişiklik yapıl-
masını sağlamış bulunuyordu. Değişiklik, Genel Kurmay'ca denetlenecek kolları 
ayrıntılı olarak sayıp kendisinin başında bulunduğu kolu atlayarak ustaca ger-
çekleştirilmişti. Ustaca yapılmış bir başka değişiklik de, Genel Kurmay denetimi-
nin, yalnız yasayla açıkça bir başka yere verilmemiş görevleri kapsamakta olma-

4 Philip C. Jessup, Elihu Root (New York: Dodd, Mead and Co., 1938). Vol. 1, 
1845-1909, y. 200. Nelson'm adı geçeıı yapıtında anılıyor, y. 40. 

5 Üstteki kaynak, y. 48. 
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siydi. Böylece de, bir yasa geçirebilecek ölçüde etkili olan birim başkanlarına, işleri 
tümüyle kendi denetimlerine verdirmek olanakları sağlanmış oluyordu."6 

Bir yönetsel örgüt güçlü bir yasama yandaşlığından yararlanıyorsa, 
varlığı sürdürme oyunları üzerindeki tüzel kısıtlamaların bile pek etkisi 
olmayabilir. Örneğin, 1921 Geçinge - Saymanlık Yasası birleşik generk ku-
ruluşlarının Başkan'ın yıllık geçingede ya da eklerinde önerdiği ödenek-
lerden daha çoğunu elde etmeye çalışmalarını yasaklamaktadır. Saylavlar 
Meclisi Ödenek Yarkurulu üyesi Saylav Tarver'la Savaş Besin Örgütü 
Başkanı Marvin Jones arasında geçen aşağıdaki görüşme, kamu genör-
gütünün yürütme örgeniyle ilgili engelleri aşarak sorununu yasama ör-
genindeki yandaşlarına rıasıl sunabileceğini göstermektedir. 

Mr. Tarver: A.A.A. ödeneklerinin 290.000.000 dolara indirilmesini, gelecek akçal 
yıl içinde de ayrıca 200.000.000 dolarlık bir kısıntı yapılmasını öngören Geçinge öne-
risini büyük bir kaygıyla öğrenmiş bulunuyorum... Bunun doğru bir yol olduğuna 
inanıyor musunuz? İnanmıyorsanız sizi bu sonuca vardıran nedenler nelerdir? 

Mr. Jones: Bu konularda size yalnız kendi kişisel görüşümü bildirebilirim, çün-
kü biz isteklerimizi Geçinge Kolu'na bildiririz, geçinge ondan sonra Kurultay'a bir 
kestin biçimiyle gelir. İsterseniz size bu konular üzerindeki kişisel düşüncemi du-
raksamadan açıklayabilirim... 

Mr, Tarver: Sevinirim. 
Mr. Jones: Öyle sanıyorum ki, özellikle savaşın bu korkulu döneminde bir ge-

çinge kısıntısına gidilerek A.A.A.'nm çalışmalarının engellenmesi bir mutsuzluk 
olur. 

Mr. Tarver: 300.000.000 dolarlık bir ödeneği mi demek istiyorsunuz? 

Mr. Jones: Evet. Benim düşüncem budur. Size yalnız kişisel görüşümü bildiri-
yorum.7 

Birçok birleşik generk kuruluşları, yukarıda anılan "yasa aracılığı" 
çalışmalarının yanı sıra, amaçlarının gerçekleşmesini güçleştiren engelleri 
gidermek için üye generklerin yasama örgenlerinde etkili bir yasa aracı-
lığı çalışması yaparlar. Örneğin, ABG Konut Örgütü, tutu koruncu konu-
sundaki izlencesini geliştirebilmek, böylece de konut alanındaki amaçla-
rına varabilmek için, üye generklerin yasama örgenlerinden, söz konusu 
generklerin ayrıcalık tanıdığı bankaların adı geçen izlenceye katılmasına 
yetki veren birçok yasaların geçirilmesini sağlamıştır. "Bayındırlık Örgü-
tü, çalışma dönemi içinde üye generklerin yönetkil alt bölümleriyle olan 

6 Üstteki kaynak, s. 58-9. Tırnak içindeki anlatım General Carter'ındır. Senate 
Document 119, 68 th Cong., 1 st. Sess, y. 45. 

Bana kalırsa, toprak korumasıyla ilgili ödemeleri karşılamak için gerekli öde-
neklerin eksiksiz olarak verilmesini isterim. Bu ödeneklerden büyük yararlar sağ-
lanmıştır. Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

7 House Committee on Appropriations, 79 th Cong., ist Sess., Hearings on Ag-
riculture Department Appropriation Bili for  1946, Pt. 2, y. 10, 1945; V. O. Key'nin 
"Legislative Control" başlıklı yazısında anılıyor. Bkz: Fritz Morstein Marx Cya-
ymdüzenci), Elements of  Public Administration, (New York: Prentice-Hall Inc.. 
1946), y. 350. 
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ilişkilerini etkileyen 300'ü aşkın üye generk yasasının onanmasında etkili 
olmuştur."8 Üye generklerdeki yönetsel kuruluşlar, üye generk yasama ör-
genleri üzerinde büyük baskılar yapmaktadırlar.9 Bundan başka, ulusal 
yasama örgenindeki saylavlarla senatörler üzerinde baskı yapabilme ba-
kımından elverişli bir durumda bulunan üye generk görevlileriyle yerel 
yönetimler görevlilerinin kurdukları ulusal birlikler, özellikle birleşik ge-
nerkten akçal yardımlar sağlama konusunda ulusal Kurultay önünde et-
kin, etkili birer "yasa aracısı" durumuna gelmişlerdir. Örneğin, "Amerika 
Üye Generk Karayolları Görevlileri Derneği ile Amerikan Üzişçiler Der-
neği, Kurultay'dan Başkan'ın geçinge önerilerini altüst eden yasa öne-
rileri geçirmekte başarılı olmuşlardır."10 

Yasama Örgeninin Karşıtlığına Karşı Savunma 

Yasama örgeninin yandaşlığını kazanmaya çalıştıklarını gördüğümüz 
yönetsel kuruluşlar gerçekte bu yola gitmek durumundadırlar. Ayrıca bu 
kuruluşlar yasama örgeninin karşıtlığını da en aza indirmeye çalışırlar. 
Değişiklik isteklerinde bulunarak yasama kurultaylarında tartışmaya yol 
açmamak için çoğu kez yetersiz kuruluş yasalarıyla çalışırlar. Burada, 
daha geniş anlamda bir korunma önlemi, "çekinceli" bilgilerin açıklan-
maması, üstelik yazanakların sinsice değiştirilmesi söz konusudur. Ka-
muya, yasama örgenine, "alıcılar" ya da üstlere sunulan yazanaklarda 
yazgıç oynatılması örgütler içinde yaygın bir durumdur. Bir Kurultay 
üyesinin istediği bilgilerin yönetsel bir "çekince"yi önlemek amacıyla 
değiştirilmesinin güzel bir örneği, 1940 yılında Tarım Bakanlığındaki Kır-
sal Balkılandırma Örgütü'nde (REA) görülmüştür. 

REA, 1935 yılında balkısı olmayan tarımcıların balkı alma konusunda 
akçal yönden güçlendirilmeleri amacıyla kurulmuştu. Bu kuruluş tarımcı 
birleşkeleri biçimindeki balkı ortaklıklarının kurulmasını özendirdi; kamu 
kuruluşları eliyle erke üretimi görüşüne inanan yetenekli, tutkulu genç-
ler sürekli olarak kurumda görev alarak kısa sürede üst düzeylere yüksel-
diler. 

REA 1 bozaran 1939'da Tarım Bakanlığı'yla birleştirildiğinde, Kurul-
tay, yükselmelerin bir yıl süreyle durdurulmasını vargıladı. REA Yöne-
ticisi, bu yasanın kesinleştiği 1 bozarandan kısa bir süre önce birçok yük-
selme işlemleri yaptı. Daha sonra, kamusal erke üretimine karşı olan 
Saylav Dirksen, yıl içinde belirli bir aşamada üç ya da daha çok basamak 
ilerlemesi alan kişilerin sayısını gösteren bir yazanak istedi. Bu istek 
REA'ya geldi; Mr. Foss'un yönetiminde bir yazanak düzenlendi. Mr. Dirk-
sen'in "kamusal erke görüşünü tutmayan bir kimse olduğunu" bilen Mr. 
Foss'la arkadaşları bu isteğin bir "açık arama" niteliğinde olduğu kanısına 
vardılar.11 Sonunda "bu yazanağın çok yüklü görünmemesi için tüm doğ^ 

8 V.O. Key, Politics, Parties and Pressure Groups, (2nd ed„ New York: Thomas 
Y. Crowell Co„ 1947), y. 709. 

9 Bakınız: Elizabeth Mck. Scott ile Belle Zeller, "State Agencies and Lawmaking," 
Public Administration Review, 2: 205-20 (Summer, 1942). 

1 0 Key, adı geçen yapıt, y. 709. 
1 1 Hearings before  a Subcommittee of  the Committee on Agriculture and Fo-

restry, Senate, 78 th Cong., 2 nd Sess, May 1940, pt. 5., y. 2037. 
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rul araçları kullanma" sonucuna vardılar.12 Özellikle, yükselmelerin "ye-
niden bölütlemeden" kısa bir süre önce yapılmış olduğu gerekçesiyle elli 
altı kişiyi dizelgeye koymadılar.13 

Mr. Dirksen, yapılan bu değişikliği Geçinge Kolu'nca Kurultay'a su-
nulan REA ile ilgili ödenek önerilerini gözden geçirerek öğrendi. Bunun 
üzerine Tarım Bakanlığı ile Genel Saymanlık Kolu'ndan ayrı ayrı yaza-
naklar istedi. Bu yazanaklar birbirini tutuyor, REA yazanağının düzmece 
olduğunu gösteriyordu. 1942 yılı Tarım ödenekleri üzerindeki görüşmeler 
sırasında REA yazanağı ile 1939 yılında REA'da yapılan yükseltmeler ye-
niden söz konusu edildi. Sorulan sorularla verilen karşılıklardan bir bö-
lümü varlığı sürdürme dürtüsüyle bir yaşama oyunu olarak yanlış bilgi 
vermek konusunu aydınlatacak niteliktedir. 

Soru: Bütün bu REA yazanağı konusu, onun düzenleniş biçimi, yapılan istek-
lerle verilen yönergeler, şimdi bunların tümü tartışma konusudur. O sırada Tarım 
Bakanlığı'nda Görevliler Başkanı olan Mr. Hendrickson'a, kendilerinden görevli-
lere verilen bütün yükselmeleri sorduğunda, "İşte yazanak, ancak yeniden bölüt-
lenecek görevlere ilişkin bütün yükselmeleri dışarıda bıraktık" denmesinin bir ne-
deni olmak gerekir. 

Yanıt: Bu konular tartışılıyorsa, daha o günlerde, Mr. Hendrickson'm Tarım 
Bakanlığı'nın yeni bir üyesini savunmaktan çok kamu eliyle erke üretimine karşı 
olan bir Kurultay üyesine sevimli görünmeye çalıştığını gösteren, elle tutulur tür-
den olmamakla birlikte kanımızca kesin birçok kanıtlar vardı. Bundan dolayı, yü-
rütümün benimsemiş olduğu, daha geniş bir kamusal erke izlencesi çerçevesi için-
de, Mr. Hendrickson'a bir bağlaşık olarak güvenemeyeceğimi düşünmüş, dolayısıy-
la savunabileceğime inandığım birtakım girişimlerde bulunabileceğim, ancak baş-
kalarıyla içli dışlı olmakta daha çok ileri gidemeyeceğim sonucuna varmış ola-
bilirim... 

Soru: Bu soruşturmada erke tartışması söz konusu oldu mu? 

Yanıt: Benim içimde kuşkusuz oldu, çünkü Mr. Dirksen'in kamusal erke görü-
şünün karşısında bulunduğunu biliyor, onun açık aramaya çalıştığı yolundaki inan-
cımın doğruluğundan kuşkulanmıyordum."14 

Mr. Foss, davranışının nedenlerini konuşmasının son bölümünde ba-
şarıyla açıklıyordu. 

Soru: Bu görüşmeyi kapamadan önce, Mr. Foss, eklemek istediğiniz bir yorum 
ya da düşünceniz var mı? 

Yanıt: Var. Bu sabahki soruşturmanın gidişinden öyle seziyorum ki, doğrulu-
ğum, generke olan bağlılığım daha yeterince belirmiş bulunmamaktadır. O sırada 
bağlı olduğum kuruluşun kasırgalı günler yaşamakta olduğu, çalışmalarının sal-
dırılara uğradığı, geleceğinin açıklıktan uzak bulunduğu gerçeğine ilginizi çekmek 
isterim. Olayın tümü için sorumluluğu üzerime alıyorum, ancak bu konuda benim 
için kişisel bir kazancın söz konusu olmadığını, beni belirli istekleri karşılamamaya 
ittiği anlaşılan nedenlerin yalnız REA'yı nereden gelirse gelsin bütün çekincelere 

^"üstteki kaynak, y. 2036. 
1 3 Üstteki kaynak, y. 1980. 
1 4 Üstteki kaynak, y. 2049-50. 

322 



karşı korumak isteğinden doğduğunu da belirtmek isterim... Bir kamusal ilişkiler 
uzmanı REA'da 1938 yılı içinde yapılan aylık artırmalarının olağanüstü bir görü-
nüm taşıdığını çabucak sezecektir. Kanımca ben iki yoldan birini seçmek duru-
mundaydım. Ya "Ne yapalım, yazılımlar Mr. Carmody'nin yazılımlarıdır. Beni il-
gilendirmez. Ne olacağına bakmadan kurumu kapayacağım" diyecektim ya da 
"Yazılımları Mr. Carmody tutmuş olsun olmasın, sonunda bir üyesi olduğum 
REA'nın yazılımlarıdır. Bu yalınç yönetsel isteğin arkasında kamusal erke görü-
şüne karşı olan birinin elini görüyorum; kendisine gücemli olmadığım bir bilgiyi 
verirsem kör olayım. Yaptıklarımı savunabilmek için yeterince sakıngan olmaya 
çalışacağım, sonra da işi oluruna bırakacağım" diye düşünecektim. Bütün bu işteki 
güdü pek açıktır. Bana kamusal erke konusunda gizlenmiş bir saldırı gibi görünen 
bir girişimi önlemeye çalıştım. Söyleyeceklerim bunlardır.15 

ÜSTLERLE BAŞKALARININ SAYGINLIĞINDAN YARARLANMA 

Komuta çizgisinde bulunulan yerin taşıdığı saygınlık dolayısıyla, gö-
revliler çekincenin önlenmesi yükünün önemli bir bölümünü üst düzey-
deki yöneticilerin taşımasını beklerler. Gerçekten de, taşıdıkları saygın-
lık dolayısıyla onların isteklerini geri çevirmek daha güçtür. Üst yöneti-
ciler, yüksek düzeylerdeki başka kimselerle, özellikle kendi üstleriyle ilişki 
kurabilir, böylece daha da saygın kişilerin yandaşlığını sağlayabilirler. 
Saygınlığı yeterince yüksek olan bir yöneticiden yasama örgeni üyeleri 
bile çekinebilirler. Üstlerin önemli görevlerinden biri, ister öbür kuruluş-
ların kimi konularda onayını sağlamak, isterse alıcılar arasındaki etkili 
karşıt kişilerle konuşmak biçiminde olsun, çekincelerin önlenmesidir. Üst-
lerin bu görevi yerine getiriş biçimleri, astlarının onlar üzerinde yargıya 
varırken dayandıkları başlıca ölçülerden biridir. 

Yardım için üste başvurmaya bir örnek olarak, Frances Perkins'in 
NRA yöneticisi General Hugh Johnson'm Başkan Roosevelt'e yaptığı bir 
başvuru konusunda yazdıkları gösterilebilir. Bir süre maden işçilerine 
birtakım ilkeleri benimsetmeyi başaramayıp onların önlem isteyen bas-
kılarına uğradıktan sonra, General Hugh Johnson Başkan'a başvurdu. Miss 
Perkins'in dediği gibi, "Bu aşamada General Johnson Başkan'dan maden 
işçilerinden kimini Ak Ev'e çağırıp onları söz konusu ilkelere kendisinin 
inandırmaya çalışmasını istedi. Bu General Johnson'ın Başkan'ın tüm 
alanlarda usta, inandırma gücü yüksek bir kimse olduğu, şu ya da bu 
kimsenin onun kendisinden isteyebileceği bir işi yapabileceği yolundaki 
içten ancak toyca duygusunu göstermekteydi."16 

Bir üstün saygınlığını, dolayısıyla da koruyucu gücünü artırmak için 
kamu gözünde onun kişiliğini büyültmek yaygın bir uygulamadır. Kamu-
sal ilişkilerini kendisi yürütebilecek ölçüde bağımsız olan nerdeyse tüm 
örgüt, kol ya da bölümler, kendi baş yöneticileri ile çoğu kez öbür yük-
sek düzey görevlileri için kamuda önemli bir izlenim yaratmaya çalışa-
caktır. Bu yöntem öylesine etkili olabilir ki, kuruluş gerek yasama gerek 
yürütme örgeninden gelebilecek saldırılara karşı nerdeyse kesin bir ba-

1 5 Üstteki kaynak, y. 2057-8. 
1 6 Frances Perkins, The Roosevelt I Knew (New York: Viking Press, 1946), y. 232. 
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ğışıklık kazanabilir. Bu yöntemle onun kurum için sağladığı güvenliğin 
Amerikan kamu yönetimindeki en iyi örneği FBI'dır. Key'nin dediği gibi: 

Birleşik Geııerk Soruşturma Kolu (FBI), bu yöntemin yetkin bir örneğim ver-
mektedir. Bu kuruluşun başı olan J. Edgar Hoover, şölen sonrası söylevleriyle, ba-
sına verilen çarpıcı bildirilerle, izlemcilerin korkusuz çalışmaları konusundaki övü-
cü betiklerle, yazılarla kamunun yandaşlığım düzenli olarak sağlamaya çalışmış-
tır. Bu sürekli diziçaba öylesine etkili olmuştur ki, Mr. Hoover Kurultaydan bir 
istekte bulunduğunda, bütün ülkedeki başyazarlar kendisine arka çıkan yazılar 
yazarlar.17 

Bütün durumlarda bir yöneticinin saygınlığından yararlanılması da 
gerekmez. Bir yüksek görevli ya da yönetkil bakımdan etkili bir kimse 
de bir yönetsel örgüt için büyük bir arka olabilir. Bernard Baruch yıllar-
ca yönetsel öneriler için yandaşlık sağlamak amacıyla çaba göstermişti. 
Örneğin, OPA'nın 1942 biçiminde taşıt lastiği tutumu sağlamak amacıyla 
akaryakıtı bütün ülkede belgeye bağlamaya eğilimli olduğu bir sırada, 
Batı'dan gelip gerek Kurultay'da, gerek yurttaşlar arasında kendini gös-
teren bir karşıtlık kasırgası, Baruch'un sorunu ulusa sunmasını yönet-
kil bakımdan gerekli kıldı. Baruch, OPA görevlilerince toplanan bilgileri 
kullanarak OPA'nın önerisine arka çıkıp karşıtlıkları geniş ölçüde ya-
tıştırdı. 

YÖNETİCİLERİN UZLAŞMASI İLE VARLIĞI SÜRDÜRME 

Bir kurum içindeki kişiler ya da izlenceler öylesine sevimsizleşebilir 
ki, yüksek yöneticiler, kurum ile onun çalışmalarının büyük bir bölümü-
nün gerektirdiği yandaşlığı yitirmemek için onları gözden çıkarmak ge-
rektiği sonucuna varabilirler. Amerika'daki yürütme başkanlarının sevil-
meyen görevlileri gözden çıkarmaları oldukça yerleşmiş bir uygulamadır. 
Örneğin, Leon Henderson'la Chester Bowles'dan, Kurultay'da kendiierine 
karşı duyulan güçlü tedirginlik dolayısıyla görevlerini bırakmaları isten-
mişti. 

Sevimsiz Kişilerle İzlencelerin Gözden Çıkarılması 
Yürütme örgeninin başvurduğu bu tür günoğluculuğun geniş ölçüde 

karşılaşılan daha ağır bir biçimi, bugün yürürlükte olan yönetsel "bağlı-
lık" izlencesidir. 1948 yılı içinde birçok kamu yöneticileri, kendiierine kar-
şı yağılık gösteren Kurultay'ı, özellikle Saylavlar Meclisi Amerika Karşıtı 
Eylemler Yarkurulu'nu gücendirmekten öylesine korkuyorlardı ki, bağlı-
lıkları konusunda kuşkular ortaya atılan görevlileri, bu kuşkuların doğru 
olup olmadığına bakmadan çabucak görevden uzaklaştırıyorlardı. Bunun 
sonucunda, yönetsel örgütlerle Kurultay arasında, az bir kuşkuyu kimin 
daha önce yakalayacağı konusunda sanki bir yarışma başlamıştı. 

Kurumun geri kalan bölümünü saldırıdan korumak amacıyla bir bö-
lümüne ilişkin çalışma izlencesinin gözden çıkarılmasına örnek olarak 
"VVPA'daki birleşik generk Tiyatro Tasarısı'nın başına gelenler gösterilebi-

1 7 Üstteki kaynak, y. 711. 
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lir. Bu birimin kendi adma etkili bir diziçabaya girişmesine onam veril-
memiş, sonunda yağılarını yatıştırarak WPA'nın yararlandığı yandaşlığı 
sürdürmek amacıyla gözden çıkarılmıştı. "Miss Flanagan, özekten onay 
alma yükümlülüğünün, tiyatro tasarısına karşı söylenenlere karşılık ver-
mek amacıyla dışarıya etkili bir biçimde bilgi verilmesini önlediğinden 
yakınıyordu. WPA, daha 1939'dan önce, işsizlikle savaş çalışmalarının tü-
münü çekinceye düşürebilecek çetin bir savaşa girişmektense, tiyatro ça-
lışmalarını çıkarılan genel gürültü karşısında gözden çıkarmak gerektiği 
sonucuna varmış görünüyordu."18 

Düzenleyici Kuralları Uygulama Yöneltisi 
Yöneticilerin günoğluculuğunun önemli bir koruma görevi yaptığı baş-

ka bir alan da, düzenleyici kuralları uygulama konusunda bir yöneltinin 
geliştirilmesidir. Yöneticilerin bu tür çabaları Türe Bakanlığı gibi daha 
çok yasal kovuşturma görevleri bulunan örgütler bakımından özellikle 
önem taşımakla birlikte, böyle bir yöneltinin geliştirilmesi kamu yöneti-
cilerinin tümünü ilgilendiren bir konudur. Belirli kimselere mi, yoksa be-
lirli kümelere karşı mı kovuşturmaya girişilip dilev açılacağı, daha çok 
düzenleyici kuralları uygulamakla görevli bir kuruluşun başında bulunan 
yöneticilerin sürevlerinin büyük biri bölümünü alan bir sorundur. Tekel-
ciliğe karşı girişilen kovuşturmalarda da yönetimin yararlandığı yönet-
kil yandaşlıkların niteliği açık bir etki yapar. Kimi dönemlerde yöneti-
min yararlandığı yandaşlık bu alanda kovuşturmaya geçilmesini olanak-
sız kılabilir. Kimi dönemlerde ise böyle bir kovuşturma yönetkil bir ge-
reklilik olarak ortaya çıkabilir. 

ÖNEMLİ KÜMELERİN YANDAŞLIĞINI ARAMA 

Geçen bölümde de gördüğümüz gibi, yasama örgeniyle, yürütme ör-
geniyle iyi ilişkiler sürdürmek yetmez. Toplum içinde yönetkil bakımdan 
güçlü bir küme ya da kümeler bir örgüte karşı çıkarsa, o örgütün yasama 
örgeninden gördüğü yandaşlık sona erebilir. Dolayısıyla, kamu kuruluşları 
kendi varlıkları bakımından önemli olan kümeleri tanımalı, onların yan-
daşlığını sağlamaya ya da en azından karşıtlıklarını en düşük düzeyde 
tutmaya çalışmalıdırlar. 

Önemli Çıkar Kümelerinin Tanınması 
Bu kümelerin tanınması güç değildir. Bir kurumun çalışmalarından 

doğrudan doğruya etkilenen kimseler çok geçmeden kendilerini belli eder, 
ya yönetim süreci içinde ya da yasama örgeni üzerinde baskı yaparak 
onun çalışmalarında etkili olmak isterler. Ulusal Süt Üreticileri Birliği'nin 
1943 yılında yayımladığı aşağıdaki bildiri, alıcı kümelerinin yönetim sü-
reci içinde seslerini duyurma isteklerinin güzel bir örneğidir: 

Bundan on bir ay sonra ulusumuz seçim sandıklarına giderek oy verecek, bir-
çok önemli tartışma konularını sonuca bağlayacaktır. Tarımcıların bir sonuca bağ-
lanmasına yardım edecekleri en büyük konulardan biri Tarım Bakanlığı'nın ki-

1 8 Macmahon, Millett, Ogden, The Administration of  Federal Work Relief,  y. 293. 
Hallie Flanagan Tasarı'nın yönetmeniydi. 
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min egemenliği altında bulunacağı sorunudur. Amerika'daki örgütlenmiş tarımcı-
ların, iki yönetkil yöndeşlikten de Tarım Bakanlığı'na yem bir yön vermelerini is-
teyeceklerine inanıyoruz. Generk örgütündeki öbür bakanlıklar, adını taşıdıkları 
kümelere yararlı çalışmalar yaparlar. Bugün, Tarım Bakanlığı'nm tarımcılar yara-
rına çalışmasına olanak verilmemektedir. Bu büyük, ana sorun üzerinde kesin söz-
ler verilmesini bekliyoruz.16 

Yönetsel kuruluşların güçlü alıcı kümelerinden gelen istekler üzerin-
de titizlikle durması gereğine, Birleşik Generk Tecim Kurulu'nun (FTC) 
ilk dönemlerinde edindiği deneylerden güzel bir örnek verilebilir. FTC'nin 
kuruluşundan kısa bir süre sonra Başkan Wilson, bu Kurul'un, besin iş-
leyimi üzerinde bir soruşturma açmasını istedi. Bu arada et sarmaçlama 
işleyimi üzerinde de bir soruşturma yapılacaktı. Bu işleyim, gerek soruş-
turmaya, gerek sonunda düzenlenecek yazanağın yayımlanmasına sertçe 
karşı koydu. Bir senatörün dediği gibi, "sarmaççılar, Kurultay üyeleri ya 
da kamu kuruluşları üzerinde etkili kişilerden (yasa aracılarından) ya-
rarlandılar. Yaymaca için ellerinden geleni yaptılar."20 

FTC bu iyi örgütlenmiş güçlü yağılıklar karşısında bile soruşturma-
sını sonuçlandırdığı gibi, istenirse yazanağının Kurultay'ın incelemesine 
açık olduğunu da bildirdi. Yazanak, en büyük beş sarmaççı ortaklıkta yol-
suzluklar bulunduğunu belirtiyor, durumu düzeltmek amacıyla gözü pek 
öğütlemelerde bulunuyordu. Bunun üzerine yönetkil bir kasırga patlak 
verdi. Senato'da FTC'de bir "toplumculuk" soruşturması yapılmasını is-
teyen bir önerge sunuldu; toplumculuğundan kuşkulanılan görevliler, özel 
bir soruşturmada aklandılarsa da, sonradan görevden uzaklaştırıldılar. Sar-
maççılarm yasa aracılığı eylemleri, 1921'de Sarmaççılar ile Kesimevleri 
Yasası çıkarılarak et sarmaçlama işleyiminin düzenlenmesi görevi FTC'den 
alınıp Tarım Bakanlığı'na verilinceye dek sürdü. Herring'in dediği gibi, 
et sarmaççılarına karıştığında Tecim Kurulu'nun başına gelenler, güçlü 
bir işleyim alanının düzenlenmesi söz konusu olduğunda ne gibi yönetsel 
ya da yönetkil sorunlar ortaya çıkabileceğini gösteren somut bir örnek-
tir."21 

Kümelere Karşı Duyarlık 
Kamu kuruluşları, yasama örgeni üyeleri ile oradan gelen isteklere 

karşı gösterdikleri özel ilgiyi önemli alıcı kümeleriyle onların üyelerine 
karşı da gösterirler. Sıradan bir yurttaştan gelen bir istek bir süre şuraya 
buraya yollanıp sonunda sıradan bir yazıyla yanıtlanabilirken, alıcı kü-
melerinin önemli üve ya da sözcülerinden gelen istekler özenle ele alınır; 
genellikle de üst düzeylerde işlem görür. Sıradan bir yurttaş yakınmak 

1 9 A Dairy Polity for  1944 y. 7, Key'in adı geçen yapıtında anılıyor, y. 704 
2 0 Congressional Record, Oct. 22, 1919, y. 7310, E. Pendleton Herring'in Public 

Administration and the Public Interest'inde (New York: McGraw-Hill Book Co., 
1936) anılıyor, y. 118. 

2 1 Üstteki kaynak, y. 118. Bu savaşta çatışan iki yanın karşılıklı güçleri konu-
sunda okuyucuyu daha iyi aydınlatabilmek için, 1919 yılında yalnız Swift  and Co 
ortaklığının tanıtım için yaptığı giderlerin, Kurul için ayrılan tüm ödeneğin altı 
katı olduğunu belirtmemiz gerekir. Üstteki kaynak, y. 119. 

326 



için bir kuruma geldiğinde daha alt düzeydeki bir görevliye gönderilece-
ği kesin gibidir. John L. Lewis Washington'a geldiğinde ise Başkan da 
içinde olmak üzere istediği kimseyle görüşebilir. 

Son yıllarda, yöneticiler için önemli alıcı kümelerinin yansıtmalıla-
rından danışma kurulları oluşturularak önemli konularda vargıya ulaşıl-
madan önce onların düşüncelerinin alınması uygulamada oldukça yaygın-
laşmıştır. Bu uygulama üzerinde 21'inci Bölüm'de daha çok durulacaktır. 

Küme Baskıları ile Kurum Görevlileri 
Kimi görevlere önemli dış kümelerin onayabileceği kimselerin atan-

ması yaygın bir uygulamadır. OPA'nm en üst görevlerine özel kesim ku-
ruluşlarında deney görmüş kimselerden çok bilim adamlarını getirmeye 
kalkışması öylesine tepki uyandırmıştı ki, sonunda Kurultay bir yasayla 
"yönelti saptayan" görevlere tecim alanında en az beş yıl görev yapmamış 
kimselerin atanmasını yasaklama yoluna gitti. Frances Perkins, işçilerin 
Civil Conservation Corps önerisinin "bir dolar gündelik" düşüncesini ger-
çekleştirmek amacını güttüğü yolundaki korkularının, CCC'nin başına iş-
leticiler Birliği Başkan Yardımcısı Robert Fechner'in getirilmesi sonucu-
nu doğurduğunu belirtmektedir. "Roosevelt, kendisinden beklenebileceği 
gibi, işçi kuruluşlarının bu girişimi iyi karşılamalarını sağlayacağı düşün-
cesiyle bir işçi kuruluşu önderini yönetici olarak atama sonucuna vardı."22 

Fechner, üyeleri arasında Çalışma Bakanlığı'nın, Kara Gücü ile Orman 
Örgütü'nün birer yansıtmanı bulunan CCC ile görevli bir kurula başkan-
lık ediyordu. Roosevelt'e Fechner'in böyle bir kuruluşa yönetici olarak 
atanmasının işlerin pürüzsüz akışını engelleyebileceği söylendiğinde, Miss 
Perkins'in yazdığına göre, şu karşılığı vermişti: "Önemli bir sorun değil. 
İşleri Kara Gücü ile Örman Örgütü yürütecektir. Çalışma Bakam görev-
lileri seçip gerekli kuralları koyacak, Fechner ise gidişe ayak uydurup 
herkesi mutlu edecek, güven verecektir."23 

Bir örgüt, önemli bir kümeyi, onun birçok yansıtmanlarını önemli 
görevlere getirerek yatıştıramaz ya da yatıştırmak istemezse, kendi görev-
lerinde söz konusu kümelere çekici gelen birtakım özellikler yaratma yo-
luna gidebilir. Örneğin taşıt bakımevi* işletmek gibi bir iş deneyi iş çev-
relerine karşı kurumun başlıca görevlilerinin ileri ölçüde "becerikli," "iş 
yaşamının gereklerini" bilen, deneylerin en öğreticisi olan "aylık çizelge-
sini karşılama" deneyini kazanmış kimseler oldukları yolunda bir sava 
dayanak olabilir.24 Örgütteki başlıca görevlilerin fotoğraflarıyla  uygun ya-
şamöyküleri uğraşsal kuruluşların yayın örgenleri ile dernek genelgelerine 
verilmek üzere el altında bulundurulur. Örgütün üst düzey görevlileri, 
genellikle önemli alıcı kümeleri arasında geniş tanışıklıklar kurmaya ça-
lışırlar (kuşkusuz, bu kümeler de önemli yüksek görevlilerle tanışıklıklar 

2 2 Perkins, adı geçen kaynak, y. 180. 
2 3 Üstteki kaynak, y. 181. 
* Taşıt bakımevi sözünü servis istasyonu (service station) karşılığı olarak tü-

retip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
2 1 OPA'nın belgeye bağlama işlerinde bu koruyucu aracın kullanılması konu-

sunda bkz: Thompson, The Regulatory Process in OPA Rationing, Bölüm 5. 
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kurmak isterler). Kimi düzenleyici kuruluşların yandaşlık sağlamak için 
yararlanabilecekleri en güçlü örgütlenmiş kümeler, doğrudan doğruya dü-
zenlemeye çalıştıkları küme ya da kümelerdir. Bu oldukça yaygın durum, 
ilginç ancak sıkıntı verici bir soruyu, "kim kimi düzenliyor?" sorusunu 
usa getirmektedir. Elerkil kamu yönetimiyle ilgili olan bu sorun üzerin-
de bundan sonraki bölümlerde daha çok durulacaktır. 

KAMUNUN YANDAŞLIĞINI ARAMA 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ister kamuya bir iş görsün, ister dü-
zenleyici çalışmalar yapsın, yönetsel kuruluşların çalışma izlencelerini 
yurttaşlara anlatmaları gerekir. Yaptıkları iş konusunda kimsenin bilgisi 
yoksa, bu durum çalışmakta olan görevliler arasında bunalımlara yol aça-
cak, dolayısıyla söz konusu kuruluşların yasama örgeninden görecekleri 
yandaşlık uzun sürmeyecektir. Eylemleri düzenlenenler ne yapmaları ge-
rektiğini bilmiyorlarsa kendilerinden bekleneni yapamazlar; kendilerinden 
yapmaları bekleneni uygun bulmuyorlarsa içlerinden birçoğu onu yapma-
yacaklardır. Bundan dolayıdır ki yönetsel örgütlerin kamuyu aydınlatmak 
amacıyla birçok çalışmalar yapmaları gerekir. Bu örgütler, araştırma so-
nucunda toplanmış bilgileri geniş ölçüde yayarlar; kamuya yapılan işler-
den yararlanabilme olanaklarını duyururlar, eylemleri düzenlenen kamuyu 
(ya da onun kimi bölümlerini) ödevleri konusunda sürekli olarak aydın-
latırlar. 

Tanıtma, Yaymaca 

Yönetimin gerekli bir öğesi olduğu onanan bu gibi çalışmalar, yönet-
sel örgütlerin çalışmalarının tanıtılması yanında, yandaşlık bulmalarını 
da sağlar; onları yasama örgeniyle yürütme örgeni yoluyla ortaya konan 
çelişik çıkarların etki ya da denetimine daha az açık bırakır. Örneğin, 
bir ölçüde bölge orman koruyucusunun kamusal ilişkiler çalışmalarının 
sonucu olan, kamunun Orman Örgütü'nün gördüğü işleri doyurucu bul-
ması ile bu işlerin kamuca anlaşılması, çıkarları birbirine aykırı düşen 
sürü otlatıcılarla kerestecilerin bu kuruluşu çok daha etkili olabilecekleri 
İçişleri Bakanlığı'na aktarmak için yaptıkları sürekli baskıları karşılamak-
tan başka onu Tarım Bakanlığı içinde tutmak için gerekli yandaşlığı da 
sağlayabilmiştir. 

Yönetsel kuruluşların kamusal ilişkiler çalışmaları, nerdeyse sürekli 
olarak, kamunun onlara karşı anlayış göstermesini sağlamak için gerekli 
olan çizgiyi aşmaktadır. Kurumlar, çalışmalarını kamuya "beğendirmek" 
için durumu genellikle olduğundan parlak gösterirler. Bu beğendirme ça-
bası, karşıt kümelerle onların yasama örgenindeki yansıtmalılarının sert 
tepkilerine yol açar. Bu aşırı çabalar, yasa yapıcıların bu çalışmalara do-
kunabilme gücünü azaltıcı bir etki yapar, böylece izlenceye karşı olan kü-
melerin işini güçleştirir. Bundan dolayı, olumlu duygular beslemeyen ya-
sama örgeni üyeleri yönetim alanındaki kamusal ilişkilerde pek çok önad 
kullanılmasından aşırı ölçüde tedirgin olurlar; yandaşlar bile bu konuda 
bir çeşit tedirginlik duyarlar (günün birinde yönetki yelleri yön değişti-
rince de karşı yana geçebilirler). Ancak yine de, kamunun, yönetsel ey-
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lem izlenceleri konusunda gerekliliği genellikle onanan işbirliğini sağla-
mada en iyi yol, kamuya bu izlenceleri içtenlikle benimsetmektir. 

Yasama Örgeninin Kamusal İlişkiler Çalışmalarına Karşı Tepkisi 
Yasa yapıcıların yönetim alanındaki duyurma çalışmalarına karşı olan 

tutumlarına, Oklahoma'lı Saylav Disney'in İçişleri Bakanlığı'nın yeryağı 
kaynaklarının korunması konusundaki yayaç izlencelerine karşı gösterdi-
ği tepki örnek olarak verilebilir. Disney, bu izlencelerin, "işleyim yaşamı-
mız üzerindeki denetimin özel girişimden generk buyurganlığına geçmesi 
sonucunu verebilecek kansız bir devrime" yol açabilecek bir dönüşümce 
olduğunu söylemişti.25 Kurultay'm yönetimdeki duyurma çalışmalarına 
karşı olan olumsuz tepkisi, 1923 yılında, bu konuda açıkça verilmiş bir 
ödenek bulunmadıkça, "duyurma uzmanı" adını taşıyan bir görevliye öde-
mede bulunulmasını yasaklayan bir yasanın onanmasıyla sonuçlandı.26 Bu 
yasanın doğurduğu sonuç birleşik generk kurumlarında artık "duyurma 
uzmanı" sözünün kullanılmaması oldu. 

1919 yılında Kurultay, yönetsel kuruluşların, açıkça yetki verilmiş ol-
madıkça, Kurultay'da yasaları etkilemek amacıyla akça kullanmasını ya-
saklayan bir yasayı onayladı.27 Bu yasanın başlıca amacı, birçok görevlile-
rin kurumun yandaşlarına uzyazı ya da mektup göndermek gibi yollarla 
Kurultay üzerinde baskı yaptırmaları sonucunu doğurdu. Kurultay, Ye-
ni Düzen kuruluşlarının ulak aracılığıyla yaptıkları çok sayıda duyuruyu 
engellemek için 1939 yılında birleşik generk kuruluşlarının açıkça isten-
medikçe ulakla ödemesiz tanıtma yazıları göndermelerini yasakladı. 

"Doğrul" duyurmayla "doğrul olmayan" duyurmayı birbirinden ayır-
manın apaçık güçlüğü karşısında, bu yasaların uygulanması, —büsbütün 
de etkisiz bir yöntem olmayan— yasama örgeninde dile getirilen eleşti-
riler biçiminde kendini göstermektedir. Bununla birlikte, Key'nin dediği 
gibi, "Öyle görünüyor ki, bu alandaki düzenleyici yasaların başlıca etki-
si, yönetsel kuruluşların belirli yasa önerileriyle tasarılarına karşı ya da 
onlardan yana yurt ölçüsünde açıktan açığa diziçabalar düzenlemelerini 
engellemek olmuştur."28 Bir başka deyişle, bu yöntem, Kurultay'da "işle-
rin kızıştıği" dönemlerde bir kamu yandaşlığı büğeti kurulmasını önleye-
memiştir. 

Duyurma Yöntemleri 
Çoğu yönetsel kuruluşların, kendi çalışmalarını açıklayıcı basın bil-

dirileri düzenleyen, genellikle basında olsun, öbür yığınsal iletişim araç-
larında olsun, kuruluşun anlayışla ele alınmasını sağlamaya çalışan "ta-
nıtma görevlileri" ile birimleri vardır. Bu görevlilerle birimlerin görevi, 
ister birer yanlış davranış, ister ökelik belirtisi olsunlar, örgüt vargıları 
için ussal nedenler bulmaktır. 

Yönetsel örgütler, genellikle yanılgılarım açıkça belirtmezler; bunun 
2 5 Congressional Record, March 1, 1940, y. 3464, Key'in adı geçen yapıtında anı-

lıyor, y. 718. 
2 6 38 Stat. L. 212. 
2 7 41 Stat. L. 68. 
2 8 Key, adı geçen kaynak, y. 716. 
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tıedeni yalancılarla dolu olmaları değil, ancak böyle bir belirtmenin kar-
şıtlarına dört elle sarılacakları sömürme konuları sağlamasıdır. Onların 
birçok başarıları üzerinde pek durmayan karşıt kümeler, yanılgılarım 
unutmazlar. Dolayısıyla bu örgütler yararlandıkları yandaşlığı sürdürebil-
mek için kendilerini savunma yoluna giderler. 

Birçok yönetsel örgütler çalışmalarını beğendirmek için yayaçtan, si-
nema izitlerinden yararlanırlar. İkinci Büyük Savaş'tan önce çok az kul-
lanılan yayaç, savaş sırasında başlıca yönetsel yaymaca araçlarından biri 
olmuştur. Kural dışı kimi durumlar bir yana, örgütler genellikle kendi izit-
lerini kendileri çevirmezler, ancak kendi çalışmalarını toz pembe, yücel-
tici bir biçimde gösteren olağan izitlerin çevrilmesi amacıyla Hollywood'la 
yakın bir işbirliği içinde bulunurlar. Deniz Yaya Gücü, Guadalcanal Diary 
(Guadalcanal Günleri), Sands of  Ivo Jima (Ivo Jima Kumları), Marine 
Raiders (Akıncı Deniz Erleri) gibi izitlerle uzun yıllar bu tür kamusal 
ilişkileri başarıyla yürütmüştür. Şimdi de Gök Gücü izitler ya da başka 
yollarla bu türden öyle iyi yaymaca yapmaktadır ki, ödenekleri nerdeyse 
yürütme örgeninin denetimi dışında kalmıştır. Winged Victory (Kanat-
ların Utkusu) gibi "uyanık Gök Gücü yuvalarından görüntüler" veren ye-
ni birtakım izitler bu bakımdan ilgi çekicidir. Kamuyla iyi ilişkiler kur-
manın varlığı sürdürmedeki önemini ötedenberi iyi kavramış olan FBI'nın 
çalışmalarını öven birçok izitler —bu arada "yarı belgesel" Street With 
No Name (Adsız Sokak) adlı izit— vardır. Geride kalmamak için, Akçal 
İşler Bakanlığı'ndaki Uyuşturucu Özdekler Kolu, kendi görevlilerinin ulus-
lararası uyuşturucu özdekler kaçakçılığıyla yaptığı acımasız savaşı dile 
getirmek amacıyla elindeki belgeleri Hollywood'un "yararlanmasına sun-
muş," Gizli Örgüt de "yarı belgesel" T-Men izitivle görevlilerinin yozak-
çacüarı* yakalamak için giriştikleri çalışmaları ele güne göstermek ama-
cıyla o yola gitmiştir. 

Yöneticilerce Verilecek Demeçlerin Denetimi 
Kamusal ilişkiler yoluyla varlığı sürdürme çabalarında yöneticilerin 

kamu önündeki demeçleri özel bir sorun niteliği taşır. Bu gibi demeçlerin 
büsbütün önlenmesi elerkil değerlere aykırı görünmekle birlikte, görevli-
lerin denetimsiz söylevleriyle yazıları da güç durumlar yaratabilir. Görev-
lilerin bu gibi eylemleri sürekli olarak denetim altındadır, ancak bu de-
netim kendini kimi kez ince bir biçimde gösterir. Örneğin, örgütü "çekin-
ceye sokmak" ilgilinin örgüt içinde yükselmesi üzerinde olumsuz bir etki 
yapar. 

Çoğu kez kamu önüne çıkmadan ya da dışa dönük yazılar yazmadan 
önce tanıtma görevlisinden onay almak gerektiği yolunda genel bir anla-
yış vardır. (Yakınlarda kimi kez de güvenlik görevlisinden onay alınması 
gerekmektedir). Tanıtma birimleri kimi kez bir konuşmacılar odası bu-
lundurur, konuşmacı isteyen dış kümelerin orayla ilişki kurmasını ister, 
böylece görevlilerin kamu önünde söylediklerini bir ölçüde denetlemiş 
olurlar. Başkasına yazı yazdırma bugün genellikle benimsenen bir yön-

* Yozakçacılık sözcüğünü, Arapça, Farsça, Türkçe karması kalpazanlık karşı-
lığı olarak türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. Kalpazana da 
yozakçacı dedik. (Çeviren) 
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temdir; yüksek görevliler nerdeyse sürekli olarak söylevleriyle yazılarını, 
kamusal ilişkiler açısından doğabilecek tepkileri kestirebilme yeteneği ile 
sürevi olan kimselere yazdırırlar. 

Yönetsel örgütlerin bu tanıtma çalışmalarına varlığı sürdürme bakı-
mından verdikleri öneme örnek olarak, WPA özek örgütünün (dış çıkar 
yapışım, dolayısıyla WPA'nm yararlandığı yönetkil yandaşlığı değiştire-
bilecek olan) işlendirme düzeyindeki artışa karşı tepkileri gösterilebilir: 

WPA'mn kamusal ilişkiler alanındaki belki de en büyük sorunu çalışmalarının 
sürdürülüp sürdürülmemesi konusunda kendini gösterdi. İşsizlere iş yaratma ge-
reksinmesinin sürekliliği WPA'nın ara ara üzerinde durmak gereğini duyduğu 
duyarlı bir konuydu. Ancak WPA'nın işsizliğe karşı savaşta görece sürekli bir ku-
ruluş olduğu görüşüne karşı yönelen oldukça genel bir karşıtlık ortamı bulundu-
ğunu da bilmesi gerekiyordu. Birleşik generkin işçilere iş güvenliği sözü verdiğinin 
birazcık sezdirilmesi bile özel iş çevrelerini soğutablirdi. Buna karşılık özel işlen-
dirme düzeyindeki bir artışın önemi üzerinde durulduğunda da WPA'ya gerek olup 
olmadığı konusunda kuşkular öne sürülüyordu. WPA, üye generklerdeki kuruluş-
larında görevli yöneticilerin sırasız demeçler vermelerim önlemek amacıyla, ora-
larda yapılacak yayaç konuşmalarıyla ilgili olarak önceden onay alınması yüküm-
lülüğünü koydu.29 

"Yetkisiz" Duyurular 

Kamu önünde demeç verme olanakları biçimsel ya da doğal yollardan 
kısıtlanmakla birlikte, alt düzeylerdeki görevliler yüksek görevlilerin bu 
konudaki denetiminden kaçarak kendileri bakımından doyum sağlayıcı ey-
lemlerde bulunabilirler. Bu arada alt düzeydeki birimler ya da görevliler 
bitmez tükenmez bir varlığı sürdürme savaşma katılabilirler. Bir Kurul-
tay yarkurulunun üyeleriyle yakın ilişkiler, üst düzeylerdeki bir üstün 
açıklamak istemediği ya da açıklamaktan korktuğu bir yazanak ya da 
yazının duyulmasına yol açabilir. Deniz yarbayı Crommelin'le öbür de-
niz subaylarının, 1919 yılındaki "büyük uçak gemileri" tartışmasıyla ilgili 
belgeleri Kurultay ile basın üyelerine vermeleri bunun örneğidir. 

Key, yönetimin alt düzeylerinin varlığı sürdürme konusunda kullan-
dıkları bir başka yöntemi başarıyla açıklamaktadır: 

Kimi bilgileri açıklamakta kullanılan, bir çeşit yönetsel vurkaç savaşı olarak 
nitelendirilebilecek değişik bir yol, yöneticilerin, özellikle alt düzeylerin günlük ya-
zarlarıyla, bildirmenleriyle olan özel, nerdeyse gizli ilişkileridir. Söz konusu ba-
sın üyeleri, bu yoldan aldıkları bilgileri "yetkili" ya da "iyi bilgi edinen" kaynak-
lara dayanarak bildirirler. Bu yoldan Kurultay sinirlendirilebilir, Başkan'ın ilgisi 
çekilebilir, bir üstün etekleri tutuşturulabilir, kimi kez de başka bir bakanlık ya 
da örgütün görevlileri eyleme geçirilebilir ya da kızdırılabilir.30 

Alıcılarla İlişkiler 
Bütün örgütlerdeki kimi görevlilerin kamuyla gerek yüz yüze, gerek 

yazışma yoluyla ilişkileri vardır. Bu görevliler iyi bir izlenim bırakırlarsa 
2 9 Macmahon, Millett, Ogden, y. 297. 
3 0 Üstteki kaynak, y. 712. 
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kamunun örgüte karşı gösterdiği yandaşlık geniş ölçüde güçlendirilmiş 
olur. "Tezgâhtaki görevliler" saygılı, gerekli bilgileri veren, yardıma is-
tekli kimselerse onlarla karşılaşan kamunun örgütü benimseyip ona arka 
çıkması olasılığı daha yüksektir. Bundan dolayı, birçok kuruluşlar kamuy-
la ilişki kuran görevlilerini, onların üzerinde iyi bir izlenim bırakacak 
biçimde eğitmek için çaba gösterirler. Kimi daha da ileri giderek, örgütte 
çalışan başarılı bir görevlinin çalışma süreleri dışında kamu önünde ya 
da özel yaşamında nasıl davranması gerektiği konusunda genellikle yazılı 
olmayan birtakım ölçüler koyar, böylece onların dışarıdaki davranışlarını 
da etkilemeye çalışırlar. Bugün birleşik generk yönetiminde uygulanan 
"bağlılık" izlencesi, görevlilerin özel yaşamına bu gibi yersiz karışmaları 
geniş ölçüde artırmıştır. (İçki içen ya da eşinden boşanan durulmamış 
kimseler "güçsüz bir güvenlik dokuncağı" sayılırlar). 

İş Yaparak Yaymaca 
Bir örgütün ne karşıtlarının, ne de başka bir kimsenin üzerinde söz 

söyleyemeyeceği bir kamusal ilişkiler yolu vardır. Kamu kurumun çalış-
malarını tutuyorsa —bir başka deyişle bunlar anlaşılması kolay, dengeli, 
amaca uygunluğu açıkça görülüp kavranabilir, içtenlikle, alçak gönüllü-
lükle sunulan eylemlerse— bu örgüt yasama örgeninde karşıtları olsa bile 
yandaşlık görür. 

Kamunun beğendiği çalışmalarla kamu yandaşlığı arasındaki ilişki ye-
ni yeni anlaşılmaya başlamaktadır. Bu ise birçok kimselerin —özellikle 
kamu görevlerinde bulunanların— tutumlarında bir değişikliği gerektirir. 
Erk yerlerinde bulunanlar arasında o denli yaygın olan büyüklük, yukar-
dan bakma gibi tutumlar, kamunun onamasını, yandaşlığını sağlamaya 
elverişli değildir. Tasarlama ile tasarların uygulanması konusundaki Bö-
lümlerde bu konu üzerinde daha da durulacaktır. Burada yalnız, kamu-
nun tuttuğu yasalarla izlencelerin yaymaca yöntemlerinin sağladığı öl-
çüde, belki ondan da daha iyi bir kamu yandaşlığı sağlayacağını belirt-
mek istiyoruz. Yalnız satıcılık yöntemlerini kullanmak değil, satacak bir 
nesnesi olmak da önemlidir. 

Bu bakımdan yöneticilerin elinde yeni, güçlü bir varlığı sürdürme 
aracı vardır. Bu da kamuoyu yoklamalarıdır. Bu yoklamalar aracılığıyla, 
örgütün çalışmalarını kimin beğendiğini, kimin beğenmediğini öğrenebi-
lirler.31 Bu bilgilerle çalışmalarını kamuya sevdirebilirler, böylece kendi-
lerine karşı çıkan yasama örgeni üyeleri ile çıkar kümeleri karşısındaki 
güçlerini artırabilirler. 

SONUÇ 1 

Yönetsel kuruluşların varlıklarını sürdürmek amacıyla başvurdukları 
yönlemler konusunda çizdiğimiz görüntüde, bundan önceki bölümde öne 

3 1 Bkz: Henry A. Wallace ile J. L. McCamy, "Straw Rolls and Public Administra-
tion," Public Opinion Quarterly, 4: 221-3 (June 1940); David B. Truman, "Public 
Opinion Research as A Tool of  Administration," Public Administration Review, 
5: 62-72 (Winter 1945). 
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sürülen genel düşüncelerin doğrulandığını görüyoruz. Varlığı sürdürme 
savaşında yöneticiler, yasama sürecinin biçimlendirdiği kamu yöneltisinin 
yansız bir aracı olmaktan uzaktırlar. Kamu yöneticileri, özellikle belirgin 
amaçlı örgütlerin yönetiminden sorumlu olanlar, yöneltiyi başlatanlarla 
onların biçimini değiştirenlerdir. Deyim yerindeyse, bunlar kamu kuru-
luşlarının izlence amaçlarıyla yönetkil gücü elinde tutan kümelerin amaç-
ları, değerleri arasında uygunluk sağlamaya çalışan aracılardır. 

Üstelik, görüyoruz ki yönetsel kuruluşla yasama örgeninin yaptığı 
yasalar arasında bağ kuran biçimsel yöntemler, yönetkil etkiyi yönetime 
iletmenin tek yolu olmadığı gibi başlıca yolu da değildir. Gerçek yapı ger-
çekten "derebeylikçi"dir. Yasama örgenleri, kümelerle yönetsel kuruluş-
lar arasında aracı görevi yapan karmaşık bir yarkurullar topluluğu niteliği 
taşır. Yönetsel kuruluşlar, yasama örgenindeki kümelerle, kendi öz alıcı-
larıyla, öbür ilgili kümelerle olan ilişkilerinde, çalışmaları ile varlıklarını 
sürdürebilmek için gereksinme duydukları gücü sağlayacak kaynakları 
bulmaya çalışırlar. 

Bununla yasama örgenleriyle yönetsel kuruluşların eylemleri arasın-
da ayrım bulunmadığını söylemek istemiyoruz. Bu ayrım üzerinde ilerde 
yine duracağız. Bununla birlikte, yönetkil sürecin yöneticilerinin işinin 
başladığı yerde bitmediği açık bir gerçektir. Paul Appleby'nin dediği gi-
bi, "kamu yönetimiyle öbür örgütlenmiş girişimler arasında büyük ayrım, 
birincinin tümüyle yönetkil olan niteliğinden doğmaktadır. Kamu yöne-
timiyle öbür yönetimler arasındaki büyük ayrım da yine kamu yönetimi-
nin yönetkil niteliğinde saklıdır."32 

3 2 Policy and Administration 
Press, 1949), y. 12. 

(University, Alabama: University of  Alabama 
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TASARLAMANIN GENGUDUMU 

20. 
Bölüm 

Bugün "tasarlama" sözcüğü, belirli bir yönetsel eylemi anlatan açık, 
kesin anlamlı bir yaftadan  çok, yönetkil bir savsöz ya da yönetkil bir kar-
gıma olarak kullanılmaktadır. Yandaşlarının gözünde tasarlama, "eşgü-
düm," "sağgörü," "gelecekle ilgilenme" ile, daha da ileri giderek tüm us-
sallıkla eşanlamlıdır. Karşıtları ise, tasarlamayı kimi kez "güdümlü generk 
düzeni," dahası "ortaklaşacılık" olarak tanımlarlar.1 Günümüzde tasarla-
ma sözü çevresinde toplanan coşku, yalnız belirli bir tasarlama türü ile, 
generk tasarlamasıyla, geçimsel işlere karışma ile ilgilidir. Tasarlamanın 
güçlü karşıtları, geçimsel yaşamın generkin aldığı vargılarla ya da özek-
sel bir denetimle değil, olabildiğince, tek tek tecim kuruluşlarının eder 
düzeni aracılığıyla etki yapan vargıları sonucunda düzenlenmesi gerekti-
ğine inananlar olmuştur. Bundan dolayı, "tasarlama," çağımızın büyük 
bireycilik - ortaklaşacılık tartışmasında önemli bir simge, birçoklarının an-
lığında da önemli bir kipyargı niteliği kazanmıştır. 

Bu bölümde, tasarlama sözünü daha geniş, daha yansız bir anlamda 
kullanacağız. Sözcüğün duygusal karışmalarından kaçınmaya, onu daha 
geniş tanımlanan bir yönetsel çalışma türü olarak almaya çalışacak, oku-
yucularımızdan da öyle yapmalarını isteyeceğiz. Bizim kullandığımız an-
lamda tasarlama, geleceğe ilişkin önerilerle, birbiri yerine geçebilir öne-
riler ile bu önerilerin gerçekleştirilmesini sağlayabilecek yöntemlerle ilgili 
bir çalışmadır. Tasarlama, geleceğe, tasarcıların ya da onların çalıştıkları 
yönetsel örgütlerin bir ölçüde denetim altında tutmak olanağım ellerinde 
bulundurdukları konulara uygulanan, ussal, uyarlayıcı bir düşüncedir. 

Bir kimse gelecek cumartesi günkü ayaktopu karşılaşmasına bir bilet 
almak ya da tüze öğrenimi yapmak üzere bilimyurduna gitmek vargısına 
ulaştığında bir tasarlama yapmaktadır. Bir tecim kuruluşu yeni bir böl-
gede satış yeri açma sonucuna vardığında ya da gelecek altı aylık dönem 
içinde elinde bulunan malları azaltma yöneltisini benimsediğinde bir ta-
sarlama yapmaktadır. Bir kentin yangın söndürme örgütü yeni bir bas-
gıçlı yüklet satın almayı yargıladığında, ABG Sayım Kolu çoğa sayımın-
da kullanılmak üzere bir sorut düzenlediğinde, Toplumsal Güvenlik Ku-

1 Tasarlamanın "olumlu" tanımlamalarıyla George B. Galloway ile arkadaşla-
rının Planning for  America (New York: Holt, 1941), Barbara Wootton'un Plan or 
No Plan (London: Gollancz, 1934) adlı yapıtlarında karşılaşılabilir. Deyim von Ha-
yek'in The Road to Serfdom  adlı yapıtında "yağıca" bir anlamda kullanılmıştır. 
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rulu toplumsal güvenlik kapsamı dışında bulunan kişileri de bu düzenin 
içine alan bir yasa tasarısı oluşturduğunda, bir kent yönetiminin anatüzü-
ğünü* gözden geçiren bir kurul bir kent tasarlama kurulu kurulmasını 
vargıladığında bir tasarlama yapmaktadır. (Sonuncu durumda tasarlama-
nın tasarlanması, bir başka deyişle, uygulandığında yeni tasarlama çalış-
malarına yol açabilecek bir tasarlama söz konusudur). 

TASARLAMA SÜRECİNİN NİTELİĞİ 

Kamusal tasarlama çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Son yıllarda gö-
rülen geniş çaplı kamusal tasarlama çalışmalarının çok kısa bir dökü-
mü, en azından aşağıdakileri içine almalıdır: 

1. Doğal kaynakların korunup kullanılmasını tasarlama— Ulusal Kay-
naklar Tasarlama Kurulu'nun çalışmaları; ABG Orman Örgütü'nün yap-
tığı orman kullanma tasarlaması; Su İşleri Kolu'nun sulama tasarlaması; 
Tennessee Koyağı Örgütü'nün bölgesel kaynakları kullanma tasarı ile da-
ha başka birçok tasarlar. 

2 . Kent tasarlaması— Yolların, kent işletmelerinin, kamusal yapıların 
tasarlanmasını, kent geziliklerinin tasarlanmasını, bölgeleme, yerbölüm-
leme denetimi, kötü konutların kaldırılması, kentsel yenileştirme gibi yol-
larla uygulanan toprak kullanma tasarlamasını içine alır. 

3. Tümişlendirmenin tasarlanması— Birleşik Generk Bayındırlık Ör-
gütü'nün bayındırlık çalışmalarını izlencelendirmesi; Geçimsel Danışman-
lar Kurulu'nun yazanakları; Akçal İşler Bakanlığı ile Özek Bankası Yö-
netim Kurulu'nun akça-banka yöneltisiyle ilgili tasarları; işsizlik dönem-
lerinde Bayındırlık İşlerini Geliştirme Örgütü ile Bayındırlık Örgütü gibi 
işsizliği azaltma kuruluşlarının bayındırlık izlencelerini tasarlama çalış-
maları. 

4. Kişisel güvenlik ile aile güvenliği tasarlaması— İşsizlik ödeneği, 
yaşlılık koruncu, sağlık, sağaltsal yardımlar. 

5. Tarımsal tasarlama— Toprakların korunması, tarımsal eder, tarım-
sal satak sorunları. 

6. Generk örgütünü geliştirme çalışmalarının tasarlanması— Birleşik 
generk düzeyinde "President's Committee on Administrative Management" 
(1937) ile Hoover Kurulu'nun (1948) çalışmaları bunların en önemlileri 
arasındadır. 

7. Toplu savaş için tasarlama— İşlenmemiş özdeklerin, malların, tü-
netim özdeklerinin paylaştırılması; eder tasarlaması; işgücü tasarlaması; 
süel sağlama işleriyle eylemcelerin tasarlanması. 

Çok eksik olan bu sayımdan, bir kamusal çalışma izlencesinin arka-
sında yoğun bir tasarlama çabasının yatmakta olduğu açıkça anlaşılmak-

* Türkçeye anatüzük olarak çevirdiğimiz charter, bir kentin yönetsel yapısını 
belirten, görevleriyle sorumluluklarını tanımlayan ana tüzel belge, deyim yerin-
deyse "anayasa"dır. Kent yönetimlerine söz konusu yetkileri üye generkler verir. 
Birleşik Amerika'da, Türkiye'de olduğu gibi, kent yönetimlerini düzenleyen genel 
bir yasa yoktur. (Çeviren) 
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tadır. İzlence amaçlarının ortaya konmasında, yasaların oluşturulmasında, 
sürekli çalışma izlencelerinin uygulanmasında hep bir tasarlama söz ko-
nusudur. Ancak bütün bu geniş tasarlama çalışmaları dizisinde ortak bir-
takım öğeler bulunmaktadır. Nerdeyse tüm tasarlarda, (1) tasarcılar dı-
şında kalan bireylerin (örgüt üyeleri ya da alıcıların) davranışlarına iliş-
kin eleştiriler, (2) amaçlara ilişkin açık ya da kapalı bildiriler ya da bir-
takım tasarların başkalarına yeğlenmesinde dayanak olan ölçütler, (3) ta-
sar amaçlarının uygulanmasına ilişkin öneriler bulunur. Bu bölümün bun-
dan sonraki kesimlerinde tasarlamanın bu öğeleri açıklanacaktır. 

TASARLARIN GELECEKTEKİ DAVRANIŞLARLA İLGİSİ 

Tasarlar sürekli olarak kişilerin gelecekteki davranışlarıyla ilgili ol-
makla birlikte, bu ilgiyi hep açıkça gösterecek bir biçimde ortaya konmaz-
lar. Örneğin, bir kent tasarı, yolları, kamusal yapıların yerini, toprakların 
çeşitli kullanılış biçimleri ile benzerlerini gösteren bir yerçizim olarak 
ortaya çıkabilir. Bu tasar kişilerin davranışlarıyla hangi anlamda ilgili-
dir? 

Son Davranışlar, Ara Davranışlar 

Öyle görünmemekle birlikte, bir kent tasarı kişilerin iki tür davra-
nışlarını öngörür. Önce, tasar uygulandığında gerçekleşmesi beklenen dav-
ranışlar (son davranışlar) vardır. Kent, ana tasarında öngörülen toprak 
kullanma biçimini gerçekleştirebilirse, bu durum kentte oturanların dav-
ranışları üzerinde etkiler yapacaktır. Yol tasarı, kişilerin evlerinden işle-
rine ğidip gelmek için gerekli süreyi kısaltabilir (ya da uzatabilir); geçi-
recekleri gidiş - geliş uğrantılarınm sayısını azaltabilir (ya da çoğaltabi-
lir); alışveriş edecekleri yer konusundaki vargılarını değiştirmeleri sonu-
cunu doğurabilir; ev yaptıracakları bölgeye ilişkin vargılarını etkileyebi-
lir. Bu örnekler sonsuza dek uzatılabilir. Gerçekten, bir kent tasarının de-
ğerlendirilmesine dayanak olabilecek tek ölçü, tasarın uygulandığında o 
kentte yaşayanların davranışlarını nasıl etkileyeceğidir. 

Tasar, yalnız tasarlamanın amaçları olan bu son davranışlarla değil, 
tasarın uygulanabilmesi için gerekli ara davranışlarla da ilgilidir. Kent 
tasarlamasında, yalnız istenen gelecek davranışlar düzeninin kurulması 
değil, kenti şimdiki durumdan tasarda öngörülen gelecekteki duruma gö-
türecek bir dizi öneri de söz konusudur. Burada, ara davranışlar, kent 
kurulu üyelerinin davranışını (bir yolun genişlemesi için gider yetkisi 
vermelerini), kamu görevlilerinin (yeni yolu yapan bayındırlık görevli-
lerinin) davranışını, tasara uyulmasını sağlayan yaptırımları uygulayan 
görevlilerin (bölgeleriyle ilgili kuralları uygulayan kent tasarlama birimi 
görevlilerinin) davranışını, yargıevlerinin davranışını (toprak bölgeleme 
yönetmeliğine aykırı bir biçimde kullanıldığında bir durdurma buyruğu 
çıkarılmasını) da içine alır. 

Tasarlama sürecinden kaynaklanan bu davranışlar dizisi —tasarlama-
nın amacı olan son davranışlara götüren ara davranışlar—, ufak  bir göle 
atılan bir taşın yarattığı genişleyen dalgacıklara benzetilebilir. Bu dal-
gacıklar, kıyıdaki çakılları kımıldattıklarında "son davranışlar"ı gerçek-
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leştirmiş olurlar. Engellenirlerse ya da ilk itiş çok güçsüz olursa kıyıya 
varamazlar; tasar etkisiz kalır. Bunun gibi, şekeri belgeye bağlamakla gö-
revlendirilmiş olan Washington'daki bir kuruluş, tasarlama yapmak, şe-
ker tüketicilerinin son davranışları üzerindeki istenen etkileri gerçekleş-
tirmeden (kısıtlı bir yığımm doğru bir biçimde dağıtılmasını sağlamadan) 
önce aradaki birçok kişilerin davranışlarını etkilemek durumundadır. Ku-
ruluşun üst düzey yönetiminin, başkent örgütündeki görevlilerin davranış-
larını gerekli yollara yöneltmesi gerekir. Başkent örgütü, taşradaki kuru-
luşların davranışlarını istenen yollara yöneltmeli, bunlar da yurttaşların 
davranışlarını etkilemelidirler. Davranışları düzenlenecek olanlara gerek-
li bilgileri vermek, onları inandırmak için, söz konusu çalışma izlencesine 
olan gereksinmeyi belirtmek üzere öyküler, bilgiler dağıtmak, kamunun 
onlara uymak için neler yapması gerektiğini anlatmak amacıyla günlük-
lerin, yayaç yayınevlerinin, izit yapımcılarının birtakım davranışlarda bu-
lunmalarını sağlamak gerekebilir. 

Tasarlama ile Batık Giderler 
Yukarıda tasarların hep kişilerin gelecekteki davranışlarıyla ilgili ol-

duğunu söylemiştik. Tasarlama ne denli uzak bir süreyi kapsarsa o denli 
güçleşir. Yalnız bugün ya da yarın için vargılamalarda bulunuyorsak, 
yeğlemelerimizi bilinen koşullarla var olan durumlara kolayca uydurabi-
liriz. Öyleyse örgütler neden çekinceli, belirsiz geleceklerle ilgili vargılar 
almaya çalışmaktadırlar? Neden yeni bir günün gerektirdiği vargı o gün 
çabucak alınmasın? Gelecek yılki tarım ürünleri ederlerinin ya da yirmi 
yıl sonraki kentte oturanlar sayısının ne olacağı konusunda neden kesti-
rilerde bulunulsun? 

Örgütlerin, öncelikle bugünkü vargılarla bugün yapılan çalışmalar 
yarın için yapılabilecek yeğlemeleri kısıtladığından dolayı tasarlar yap-
maları gerekmektedir. Yeni bir arkdüzen kuran bir kent, bu işi yalnız ya-
rının ya da gelecek yılın gereksinmesi için değil, kuşaklar boyu sürecek 
bir gereksinmeyi karşılamak için yapar. Arkdüzenin sığasına ilişkin yan-
lış bir vargı giderlerde kısa dönemli kısıntılar sağlayabilir, ancak bunun 
karşılığını sığa aşıldığında şimdikinin yerine pahalıya çıkacak yeni ya-
pımlara girişerek ödemek gerekir. Bir vargının uygulanmasında batık gi-
derlerin —çok uzun bir süre sonunda verimli olmaya- başlayacak giderle-
rin— söz konusu olduğu durumlarda gelecekte işgörülerin sağlanacağı sü-
renin göz önünde bulundurulmaması, söz konusu vargının ya kuruluş için 
gerekli ilk yatırımların çokluğu ya da sonradan genişetilme giderleri da-
ha yüksek olacak yetersiz bir yatırım dolayısıyla uzun dönemde daha pa-
halıya gelmesi sonucunu doğurabilir. 

Batık giderler, özdeksel yapılar kurulmasını gerektirmeyen durum-
larda alınacak vargılarda da genellikle söz konusudur. Gelecek yılki yer-
yağı üretimini kısıtlayan bir yürütüm düzenlemesi gelecekte elde bulu-
nacak yeryağı varlığını doğrudan doğruya etkileyecektir. Savutlu güçlere 
ödenek ayırma vargısı yalnız ülkenin pek yakın bir gelecekteki süel ye-
terliği üzerinde değil, birkaç yıl sonra elde bulunacak gereç varlığı ile 
eğitilmiş işgücü üzerinde de önemli bir etki yapacaktır. 

Görevlilerle ilgili vargılarda önemli batık giderlerin söz konusu ol-
duğunu Bölüm 16'da görmüş bulunuyoruz. Bir örgütteki hızlı büyüme-
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lerle küçülmeler sıkıntısız, gidersiz işlemler değildir; bundan dolayı, yeni 
görevliler alınmasıyla, eldekilerin azaltılmasıyla ilgili vargılar, aşırı batık 
giderlere girişilmesi önlenmek isteniyorsa, kısa dönemli gereksinmelere 
olduğu gibi uzun dönemli gereksinmelere de dayanmalıdır. Yeni görevli-
ler alınırken, örgütteki uzun dönemli yükseltme gereksinmeleriyle olanak-
ları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

"Batık giderler" sözü burada ona verilmek istenen geniş anlamda alı-
nırsa, bugüne ilişkin vargıların gelecek için "batık giderler" yapılmasını 
gerektirmemesinin ancak pek seyrek görülebileceği açıktır. Örgütlerin ta-
sarlamaya verdikleri önem, geleceğin doğru olarak kestirilebileceği konu-
sundaki güvenden değil —çünkü çoğu kez bu olanaksızdır—, böyle olmaz-
sa iş büsbütün kestirilerle düşgelimlere bırakılmış olacağı için geleceğin 
olabildiğince doğru bir biçimde kestirilmesi gerektiği inancından ileri gel-
mektedir. Bu gereği bir erdeme dönüştürmemek için belirtelim ki, tasar-
cınm bakış çevreninin —tasarlamanın ilişkin olduğu dönemin— bugün gi-
rişilen batık giderlerin karşılanacağı süreden daha uzun olması gerekmez. 
Bunda bile çoğu kez kesinlik yoktur; nitekim savaş sırasında alınan var-
gılar çoğunlukla tasarların uzun ya da kısa bir savaş olasılığı göz önünde 
bulundurularak yapılmakta olmasına bağlıdır. 

TASARLAMA AMAÇLARI İLE ÖLÇÜTLERİ 

Tasarlama çalışmalarının büyük bir bölümü, hangi amaçlara varılaca-
ğının, birçok seçenekler içinde hangi son davranış biçiminin yeğleneceği-
nin saptanmasıyla ilgilidir. "Yönetki" ile "yönetim" arasında yapılan ge-
leneksel ayrım, gerçekte, amaçların saptanmasıyla bu amaçlara varmak 
için gerekli çalışmaların yapılması arasındaki ayrımdır. Eskiden bu ay-
rımın yasama örgeniyle yönetsel kuruluşlar arasında görev ayrımı için 
sağlam bir dayanak olabileceği sanılıyordu. Elerkil yönetki düşünürlerinin 
uzun süre benimsedikleri bu kurama göre, yasama örgeninin "generkin 
istencini" belirttiği (amaçları saptadığı), buna karşılık yönetsel kuruluş-
ların bu istenci uyguladığı varsayılıyordu. 

Tasarlama Birimleri Pek Seyrek Yansızdır 
Böyle bir görev ayrımı ne denli uygun olursa olsun —bu konu Bölüm 

25'te tartışılacaktır—, çağdaş generkte işlerin eylemli gidişine kuşkusuz 
uymamaktadır. Yürütme örgeni, yasama örgeninin saptamak isteyebileceği 
toplumsal amaçları, bu amaçlar ne denli iyi tanımlanırsa tanımlansın, 
"yansız" bir biçimde uygulama alanına koymakla kesinlikle yetinmez. 
Tersine, yürütme örgeni, yüksek düzeylerle alt düzeyler de içinde olmak 
üzere, gerek amaç saptama, gerek amaçların değerlendirilmesi süreciyle 
doğrudan doğruya, yakından ilgilidir. Kol gezen bir kolluk görevlisinin 
yaptığı işin gerçekçi bir çözümlemesi, onun yönelti saptayan (amaç belir-
leyen) önemli bir görevli olduğunu gösterir.2 

2 Kinsey yazanağında, eşeysel davranış konusunda yasama örgenleri ile yar-
gıevlerince septanan toplumsal amaçlar ile kolluk görevlileriyle başkalarının ey-
lemli olarak uyguladıkları amaçlar arasındaki çelişmenin ilginç bir tartışması yer 
almaktadır. Ayrıca bakınız: August Vollmer, The Poliçe and Modern Society (Berke-
ley, University of  California  Press, 1936). 
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Yönetsel örgütlerin bir teki bile amaç saptama işiyle tasarlama kuru-
luşlarından —özellikle uzun dönemli tasarları oluşturanlardan— daha çok 
uğraşmaz. Bundan dolayı, bu kuruluşların öğütlemeleri ile generk eylem-
lerinin amaçları üzerinde yaptıkları etki yönetkil saldırıları onlar üzerine 
özellikle çeker. Kamu görevlerinin amaçları yönetkinin orta yerindedir. 
Uzun dönemli kamusal tasarlama çalışmalarının arkasında, hep istenilir 
amaçların neler olduğu konusundaki açık ya da kapalı birtakım varsayım-
lar bulunur.3 

Bu amaçlar tüm toplumca —özellikle toplumdaki yönetkil bakımdan 
güçlü kümelerce— bütün durumlarda onanmaktan uzak bulunduğuna gö-

3 B. Galloway ile arkadaşlarının Planning for  America adlı yapıtının önsözün-
de amaçlarla ilgili aşağıdaki açıklamalarla karşılaşmaktayız: 

1. Geniş ölçüde anamal işsizliğiyle emek işsizliğine yol açan uzun bir geçimsel 
çöküntünün, bir dizi çoşkun savaştan ya da belirli bir anda usa geliveren yollar-
dan çok, bilgece bir uzun dönemli tasarlamayla çözülebilecek geçimsel, toplumsal 
sorunlara yol açması. 

2. Büyük Bunalım'ın nedenleri arasında, işlenmemiş toprakların tükenmesi, 
çoğa artışı oranının azalması, tekelciliğin yayılması ile benzerleri gibi Amerikan 
geçimsel düzeninin yapısındaki birtakım köklü değişikliklerin bulunması. 

3. Az çok özgür bir geçimsel düzenden güdümlü bir geçimsel düzene geçiş dö-
nemi içinde bulunmamız. 

4. Yaşamlarını sürdüren beş ana öğeden (küçük girişimler, büyük tecimle iş-
leyim, özel girişim elindeki kamu işletmeleri, generk girişimleri, birleşkeler) olu-
şan kırma ya da karma bir geçimsel düzenimizin bulunuşu. 

5. Yarı köle, yarı özgür, "yarı çelik, yarı macun" olan kırma bir geçimsel dü-
zenin, eldeki kaynakları yeykindirecek bir biçimde işlemesinin olanaksızlığı. 

6. Kişi gücümüzle özdeksel kaynaklarımızın tüm olarak değerlendirilmesinin, 
yeterli bir ulusal savunmanın, sağlam bir geçimsel düzenin, doymuş bir toplumun 
onsuz olmaz koşulu olması. 

7. Geçimsel yaşamımızla yönetkil yaşamımızdaki uzun dönemli özekçil eğilim-
lerle ortaklaşacı eğilimlerin geleceğe de yansıyacakları, savaşın doğurduğu gerek-
sinmelerin bu eğilimlere hız kazandıracağı. 

8. Çalışma düzeyindeki düşüklüğü gidermek için özel girişimin eyleme geçi-
rilmesinin, kamu girişimlerinin genişletilmesinin gerekmesi. 

9. Yarmki Amerika'nın elerkil niteliğini koruması isteniyorsa, kamu yöneti-
mine bir düzen verilmesinin, yönetkil yapının güçlü bir geçimsel yapıya dayandı-
rılmasının gerekmekte olması. 

10. Ulusal savunma izlencesi geliştirilirken son yılların geçimsel kazançlarıyla 
toplumsal kazançlarımn gözden çıkarılmaması, tersine, anayurt öneyindeki toplu 
savunmanın dayanakları arasında bulunan bu kazançların saklı tutulup güçlendi-
rilmesi gereği. 

11. Toplu savaş korkutmasınm, süel, geçimsel, tinsel kaynaklarımızın tümüyle 
yeykindirilmesini gerektirmesi. 

12. Ulusal sorunlara etkili çözümler bulabilmek için ulusal güce gereksinme 
duyulması. 

13. Yöndeşliklerarası yönetkideki dalgalanmalara karşın, kamu denetiminin, 
giderek, yatırım düzeniyle ödenç düzenini, ana işleyim kollarının yönetimini, işgü-
cünün dağılışını, dış tecimin yönetilmesini de kapsayacak biçimde genişlemek eği-
liminde olması. 
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re, tasarlama birimleri yağıca yönetkil saldırılara açıktırlar; bu çalışma-
lar için gerekli ödenekler çoğu kez kısılır ya da verilenler çok yetersiz 
kalır. Örneğin, Ulusal Kaynaklar Tasarlama Kurulu'nun varlığına, onun 
generkin savaştan sonra izleyeceği akçal yöneltiyle gider yöneltisi konu-
sundaki önerilerini uygun bulmayan bir Kurultay'ca son verilmişti. Çoğu 
kez, yasama örgenleri ile çıkar kümeleri tasarlamayı etkilemeye, ödenek-
lerinden çok görevlileri üzerinde etki yaparak onları istedikleri yönlere 
çevirmeye çalışırlar. Örneğin, 1946 yılında kurulan Geçimsel Danışmanlar 
Kurulu'na görece tutucu geçimbilimcilerden oluşan bir kümenin atanması, 
bu kuruluşun tutucu bir Kurultay'ca benimsenme olasılığını kuşkusuz ar-
tırmıştır. 

Kısa Dönemli Tasarlamanın Amaçları 

Genel birtakım tasarlama amaçlarının benimsenmesi (örneğin, bir ana 
tasarın kent kurulunca ya da Toplumsal Güvenlik Yasası'nın Kurultay'ca 
onanması), bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için daha belirli konular 
üzerinde yapılacak bir tasarlamaya çevre sağlar. Daha dar, daha belirli 
nitelikte olan bu tasarlama, genel tasar amaçlarının ayrıntılarının belir-
tilmesiyle, bu amaçlara varma yöntemlerinin saptanmasıyla ilgilidir. Bir 
başka deyişle, söz konusu tasarlama, uygulandığında geniş kapsamlı ta-
sarda öngörülen son davranışları gerçekleştirecek olan ara davranışların 
tasarlanması işlemidir. 

Ayrıntılı tasarlamayla kısa dönemli tasarlamanın amaçları, üzerinde 
iyice anlaşmaya varılmış, yerleşmiş bir onaylama işleminden sürekli ola-
rak geçtikleri için, saldırıya genel tasarlama amaçlarından daha az uğ-
rarlar. Öncelikle, bir yasaya dayandıkları için saygı görürler. Yasama ör-
geni, yönetsel kuruluşa demiryollarının birleştirilmesi, yayaç evlerinin 
"kamu yararı ile gereksinmesi" açısından düzenlenmesi, tecimin düzenlen-
mesi, aşevlerinde sağlık koşullarının sağlanması ile benzerleri gibi birta-
kım işlerin yapılmasını buyurur. Söz konusu genel amaçlar karşıt küme-
lerin saldırısına uğrayabilirse de, bu saldırıların öncelikle davranışları ta-
sarlayan örgene değil, doğrudan doğruya onu onaylayan yasama örgenine 
yöneltilmesi gerekir. (Kuşkusuz, amaçları değiştirmede başarılı olamayan 
çıkar kümeleri bakışlarım tasarlama örgütlerine yöneltecek, tasarları etki-
lemeye ya da değiştirmeye çalışacaklardır. Bu konu sonraki bölümlerden 
birinde tartışılacaktır). 

Yasama Örgeninin Amaçlarda Yaptığı Değişiklikler. Yasama örgenin-
ce onaylanan genel amaçların artık değişmeyeceği sanılmamalıdır. Amaç-
lar sürekli olarak değişmekte, yeniden onaylanmaktadır. Yönetsel tasarla-
ma birimi, amacı gerçekleştirmek için gerekli davranışları tasarlarken ço-
ğu kez sonradan yönetkil bakımdan sakınca doğuran bir yolu seçer. Bu-
nun üzerine yasama örgeni yasayı değiştirerek amaca varmak için söz ko-
nusu yolun kullanılmasını yasaklayabilir. Örneğin Kurultay OPA'nm şiş-
kinlikle savaşmasını istediğinde, OPA eder tavanlarına uymayanları akar-
yakıt gibi belgeye bağlanmış özdekleri vermeyerek çekilendirmek yoluna 
gitmişti. Bu uygulama öylesine olumsuz tepkilere yol açtı ki 1944'te çıkan 
eder denetiminin sürdürülmesine ilişkin yasa bunu yasakladı; böylece 
OPA'nm amacı, şişkinliği istenmeyen yaptırımları kullanmadan durdur-
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mak biçiminde değiştirilmiş oldu. Yine OPA tarımsal ürünler için eder 
tavanları saptadığında, Kurultay'daki güçlü tarımcı küme eder denetleme 
yasasını değiştirerek OPA'nm ana tarımsal ürünler için dengeleme ede-
rinin %90'ının altında tavan eder saptayamayacağı yolunda bir kural ge-
tirdi. Böylece OPA'nm amacı, şişkinlikle ana tarımsal ürünlerin ederlerini 
denetlemeden savaşma biçiminde değiştirilmiş oluyordu. 

Tasarlamanın Çeşitli Aşamaları. Kamusal tasarlamada amacın onay-
lanması süreci yalnız yalınç bir yasa yapma işi değildir. Belirli bir amacın 
gerçekleştirilmesi için gerekli tasarlamanın yapılması yolundaki yasama 
örgeni buyruğu genellikle bir yönetsel örgüte ya da yürütme örgeninin 
başına verilir. Son davranışlarla ilgili tasarlar kesin biçimini almadan 
önce, kurumun amacını ikincil amaçlara bölmek, sonra da bunları örgü-
tün çeşitli bölümlerine görev olarak dağıtmak gerekir. Tasarlamanın ta-
sarlanması derken işte bu süreci anlamaktayız. Yasama örgeni buyruğu 
yürütme örgeninin başına vermişse, onunla birlikte danışmanları, tasarın 
çeşitli bölümlerini kurulu örgütlerden hangilerinin yürüteceği, gerekiyor-
sa ne gibi yeni kuruluşlarla gereksinme duyulduğu, bu kuruluşların nite-
likleri, başlarına kimlerin getirileceği, amacın ikincil amaçlara bölünme-
sine gerek bulunup bulunmadığı ya da gerçekleştirilmesi için gerekli ta-
sarlamayı yapma görevinin tek bir kuruluşa verilip verilmeyeceği konu-
larında bir vargıya ulaşmak durumundadırlar. 

Örneğin, İkinci Büyük Savaş yetki yasası Başkan'a savaşın etkili bir 
biçimde yürütülebilmesi için az bulunan özdeklerle işgörülerde gereken 
payları ayırma yetkisini tanıyordu. İlkin bütün pay ayırma görevi Savaş 
Üretim Kurulu'na (WPB) verilmişti. WPB, söz konusu özdeklerin tüke-
ticiler düzeyinde belgeye bağlanmasını OPA'dan istedi. Daha sonra ayrı-
lacak payları tasarlayan örgütün değiştirilmesi yoluna gidilerek birçok 
yeni örgütler kuruldu. Köpücükle ilgili bütün konularla, özellikle yapma 
köpücük üretimi izlencesiyle ilgilenmek üzere Köpücük İşleri Yönetmen-
liği kuruldu. Bu kuruluş taşıt lastiklerinin belgeye bağlanması işini OPA'ya 
yaptırmayı sürdürdü. Yeryağı üretimi ile tüketici düzeyin üstündeki yer-
yağı dağıtımıyla ilgili bütün konuları tasarlamak üzere Savaş Yeryağı 
Örgütü, katı yakıt konusunda benzer işleri yapmak üzere Savaş Katı Ya-
kıt Örgütü kuruldu. Besin üretimini en yüksek düzeye çıkarıp dağıtımını 
denetlemek amacıyla Savaş Besin Örgütü kuruldu. Bu kuruluş da tüke-
ticiye dağıtılacak besinlerin belgeye bağlanması işini OPA'ya yaptırmayı 
sürdürdü. Ülkenin tecimsel ulaştırma işlerini tasarlayıp denetlemek üzere 
Savunma Ulaştırma Örgütü (ODT) kuruldu. ODT tecimsel taşıtlara (yük-
letler, taşıncalar, genbinitler ile benzerleri) belgeyle yakıt dağıtımı işini 
kendisi denetledi, ancak ODT görevlilerince belirtilen akaryakıt payını 
gösteren ODT Savaş Gereksinme Belgelerini ellerinde bulunduranlara 
belge verme işini OPA yaptı. Deniz ulaştırma işlerinin tasarlanması işi 
Savaş Gemi Ulaştırma Örgütü'ne, dışsatım ile dışalım denetimi Dış Ge-
çimsel İşler Örgütü'ne bırakılmıştı. Bu kuruluşlar arasındaki anlaşmazlık-
ların çözümü görevi Savaş Yeykinim - Geçiş Örgütü'ne verilmişti. Görü-
lüyor ki, Kurultay'ın gerçekleştirilmesiyle Başkan'ı görevlendirdiği savaş 
amaçlarına dayanarak, Başkanlık düzeyinde önemli ölçüde bir tasarlama-
nın tasarlanması çalışması yapılmıştı. Bu genel nitelikteki tasarlar çoğu kez 
kendilerini Başkanlık buyrukları biçiminde göstermişlerdir. 
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Bir kuruluşa görev olarak verilen bir amacın kendi içinde ikincil 
amaçlara bölünerek onun çeşitli kollarına görev olarak verilmesi gerekir. 
Kollar da tasarlama işinin çeşitli öğelerini yerine getirmekle kendi bö-
lümlerini görevlendirirler. Sonunda, taşra görevlileri ile alıcıların davra-
nışlarına ilişkin tasarlamayı belirli bir bireyler kümesi yapar. Ancak ta-
sarlamanın tasarlanması işi bundan önce gelmelidir. Söz konusu tasarla-
ma, örgüt yapısının saptanmasını, yetenekli görevlilerin bulunmasını, ta-
sarlar arasında eşgüdüm sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi ile benzer-
lerini içine alır. 

Yasama örgeninde başlayıp yürütme örgeninin başı ile kurumun baş 
yöneticisinden geçerek aşağılarda belirli konularda izlenceler düzenleyen 
kümelere dek inen "tasarlamanın tasarlanması" süreci, ilgili yurttaşların 
yakın davranışlarının eylemli olarak tasarlanmasına dayanak olan amaç-
ların da onaylanma sürecidir. Böylece onaylanan amaçlar, ayrıntılı tasar-
ları düzenleyenlerden yasa yapıcıya dek, yukarıya başvurup aşağıyı etki-
leme sonucu sürekli olarak değiştirilirler. Tasar amaçlarının böylece etki-
lenmesini sağlayan söz konusu yol, generkle elerkinin dayanağı olan kamu 
arasındaki başlıca bağlantıdır. Özel çıkar ya da "baskı" kümeleri de, ay-
rıntılı tasarları düzenleyenlerden yukarıya doğru giden çizginin şu ya da 
bu yerindeki görevlilerle doğrudan doğruya danışarak, onlar üzerinde bas-
kı yaparak tasar amaçlarını etkilerler. 

Tasarlama Amaçlarının Tutarlılığı 

Çeşitli kümelerin birçok tasarlama çalışmaları yaptıkları karmaşık bir 
toplumda, bu çalışmalar arasındaki tutarsızlıklarla çelişmelerin önlenme-
si —en azından en düşük düzeye indirilmesi— konusunda önemli sorun-
lar ortaya çıkar. Çeşitli tasarlama çalışmalarının yakın ya da uzun dö-
nemli amaçları arasında çelişme varsa, bir tasar öbürünün etkisini yok 
edecek demektir. Sudan balkı gücü üretimini tasarlayanlar ucuz erke sağ-
layarak belirli bölgelerde işleyim yapıları kurulması amacını güderken, 
savunma tasarcıları savunma düşünceleriyle işleyimin bu bölgelerden uzak 
tutulması amacını gütmekte olabilir. Bir küme sulama ya da toprak iyi-
leştirme yoluyla bir bölgeyi tarımsal bakımdan geliştirmek amacını gü-
derken, ulaştırma tasarcıları verimliliğin düşüklüğü dolayısıyla bu bölge-
de ulaştırmanın geliştirilmesini düşünmemekte olabilirler. Bir yandan iş-
leyimde tutumluluk sağlamak yönünde tasarlar yapılırken, öte yandan 
generk tümişlendirme için gerekli önlemlerin alınmasını tasarlamakta ola-
bilir. 

Çelişme olasılıkları çok çeşitli olduğundan, tasarlar arasında eşgüdüm 
sağlanması, üzerinde önemle durulan bir konudur. Tasarlar arasında da-
ha çok örgütsel yapı aracılığıyla —kurullarla üst kurullardan yararlanı-
larak—• eşgüdüm sağlanmasına çalışılmıştır. İş çevreleriyle, tarımla, işçi-
lerle ilgili tasarlama örgütleri vardır. Ulusal, bölgesel, yerel tasarlama ku-
rulları vardır. Uzun dönemli tasarlamayla uğraşan kuruluşların örgütsel 
yapısı şaşırtıcı bir karmaşıklıktadır. Somut, kısa dönemli gerçek tasarla-
mayı yürüten örgütsel yapı ise Amerikan kamu yönetiminin ta kendisi-
dir. Bununla birlikte, bütün çalışmalara, bütün iyi isteklere karşın, ülke 
çapında eşgüdümlü bir tasarlamanın ana koşulu olan birbiriyle tutarlı ge-
nel amaçlardan yoksun bulunuyoruz. 
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Belirgin Amaçlı Örgütlerde Tutarlılık. Bir örgütün, "belirgin amaçlı" 
adını verdiğimiz kuruluşlarda olduğu-gibi genel bir amacı ya da başat bir 
"değer"i varsa, bu örgütle (ya da onun birimleriyle) ilgili tasarlar arasın-
daki çatışmalar söz konusu amaç göz önünde bulundurularak giderilebilir. 
Örneğin, Tarım Bakanlığı'nın başat amacı tarımsal geliri artırmak olsay-
dı, ters yönde etki yapabilecek bir tasar öbür tasarlarla çatışma olanağını 
bulamazdı. Öte yandan, bir örgütün başat bir amacı olmasa bile, çatışan 
tasarlardan biri ya da öbürü yönetsel yollardan yok edilerek aradaki ça-
tışma yine de önlenebilir. Buradaki güçlük, iki tasarın da ortaklaşa yö-
neldikleri bir amacın, bir başka deyişle hangisinin ortadan kaldırılacağı 
konusunda bir vargıya ulaşırken yararlanılabilecek ussal bir dayanağın 
bulunmamasıdır; bu olmadan bir vargıda bulunmak da yazı tura atmak 
gibidir. Görülüyor ki tasarlamada ussal bir eşgüdüm sağlanabilmesi için 
kurumun başat bir amaç ya da değerinin bulunması gerekir.4 Eşgüdüm 
sorunu örgüt düzeyi yerine yürütüm düzeyinde ele alındığında da durum 
böyledir. Generk çapındaki tüm tasarlama çalışmalarını da ussal bir bi-
çimde eşgüdümleyebilmek için başat bir generk amacına ya da değerine 
gerek vardır. Bu gerçeği anlayan birçok kimseler, bütün tasarlarla tasar-
lama çalışmalarının eşgüdümlenmesine dayanak olabilecek kapsayıcı bir 
ulusal tasarla ilgilenirler. Bütün generk eylemlerini ussal bir biçimde 
eşgüdümleyebilmek için böyle bir' ulusal amaç kuşkusuz gereklidir. 

Savaş Döneminde Tutarlılık. Bu açıdan bakılınca, generk eylemleri 
arasında kurum (birçok durumlarda kol) düzeyinin üstünde eşgüdüm sağ-
lanabilmesinin, eşgüdüm sağlama düzenlerinin artırılmasına değil, başat 
bir ulusal amacın geliştirilmesine bağlı bulunduğu anlaşılabilir. Bir sa-
vaşı kazanma amacı, eşgüdüm gereksinmesini artırır, savaş sırasında ça-
balar arasında başka durumdakinden çok daha güçlü bir eşgüdüm sağla-
nır. Böyle bir dönemde çeşitli özel çıkarlar, bir bakıma aralarındaki çe-
kişmelerden vazgeçerek ulusal bir amaç uğrunda işbirliği ederler. 

Bununla birlikte, savaş bile amaçlarla çabalar arasında eksiksiz bir 
eşgüdüm sağlayamaz. Örneğin, yönetkil bakımdan güçlü bir küme olan 
tarımcılar, İkinci Büyük Savaş sırasında Kurultay'da başlıca tarım ürün-
leri üzerinde önemli bir eder denetimi uygulanmamasını sağlamak üzere 
yasaları etkileme çalışmalarına girişecek sürevi bulabilmişlerdi. Bu özel 
çıkar kümesinin çabaları şişkinliği bir ölçüde körükleyerek savaşın daha 
pahalıya gelmesi sonucunu doğurdu. Yine tarımcılar kümesi, Kurultay'a, 
kurulacak yapma köpücük yapmaklarında yalnız tahıl alkolünden yapı-
lan butadienin kullanılabileceği yolunda kural koyan, ancak sonradan Baş-
kan'ca olmazlanan bir yasa onaylattı. (Oysa nerdeyse kamu görevindeki 
tüm uzmanlar yeryağından elde edilen butadieni üstün tutuyorlardı). 

4 Burada, geçimsel satak düzenini, eylemli tasarlama vargılarının tek tek ge-
çimsel girişimler içinde dağınık olarak alınmasına olanak sağlayan ussal bir ta-
sarlama aracı olarak tartışmak bizi çok uzaklara götürür; böyle bir anlayış nasıl 
olsa özeksel bir tasarlama kuruluşunu da gerektirmez. Bu durumda bile, söz ko-
nusu sürecin ussallığının, satak ederinin genel bir toplumsal değer ölçütü olarak 
alınmasına, yürürlükteki gelir dağılımı biçimiyle tüketicinin gelirim istediği gibi 
kullanma ülevinin onanmasına bağlı olduğu tanıtlanabilir. Ya da başka birtakım 
varsayımlar benimsenirse, özeksel bir tasarlama kuruluşu olmadan da sataktaki 
eder düzeninin ussal, tutarlı bir tasarlamayı gerektirebileceği ortaya konabilir. 
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Barış Dönemindeki Tutarlılık. Olağan barış dönemlerinde başat bir 
ortak ulusal amaç yoktur. Bunun yerine, kendilerinden yana yasalar çı-
karmaya çalışan birçok özel çıkar kümeleri vardır. Bu çıkar kümeleri, yö-
netkil gücü ellerinde bulundurdukları ölçüde Kurultay'a kendi değişik, 
çoğu kez de çelişen amaçlarına uygun düşen yasalar onatabilirler; dolayı-
sıyla da yasalar çok sayıdaki yönetsel tasarlama kuruluşları için birbiriy-
le çelişen amaçlar öngörür. Bir görevliler kümesi tarımsal ederleri artır-
maya çalışırken, başka bir küme ederleri genellikle düşürme çabası için-
dedir. Bir küme tutmalıkları denetlemeye çalışırken, başka kümeler dış 
yardım için milyonlar ayırarak ya da vergileri azaltarak ederleri yükselt-
mektedirler. Bir küme birtakım savunma özdeklerini Rusya ile Doğu Av-
rupa'dan satın almaya çalışırken, başka bir küme bu bölgeye yapılan ner-
deyse bütün satışları yasaklamaktadır.. 

Kamusal tasarlamadaki (bu arada kamu kuruluşları arasındaki) eş-
güdüm eksikliği, elerkil bir düzende generkin dayanağı olan toplumun 
içinde bulunan eşgüdüm eksikliğini yansıtır. Başat bir toplumsal amaç ol-
madan, kamu tasarlaması başat bir generk amacı göz önünde bulunduru-
larak ussal bir biçimde eşgüdümlenemez. Böylece eşgüdüm sağlama işi, 
tasarlarla tutarlı, onanabilir birtakım genel amaçlar arasında ilgi kurma 
süreci yerine, daha çok yönetkil bir sürece dönüşmektedir. 

Tutarlılığı Sağlayacak Yönetsel Düzen. Bu koşullar altında, generkin 
çeşitli tasarlama çalışmaları arasındaki eşgüdüm —az çok geçici birtakım 
çatışmaları önlemenin ötesinde— yönetsel örgütlendirme ya da yeniden 
örgütlendirme yoluyla sağlanamaz. Geçinge Kolu'nun Sayımlama Ölçün-
leri Bölümü gibi özeksel bir denetim örgeni, özeksel bir tasarlama biri-
mini yapılması önerilen bir araştırmanın (söz konusu bilgiler başka bir 
tasarlama birimince daha önce toplanmış bulunduğu için) gereksizliği ko-
nusunda uyarabilir, ancak savaş ya da —geçimsel çöküntünün ilk günleri 
gibi— bunalım dönemleri dışında bunun ötesinde çok bir başarı sağlana-
maz. 

Yirminci yüzyılın başından bu yana, generkin çalışma izlenceleri ara-
sında tutarlılık sağlayacak bir yönetsel düzen olarak geçingenin yürütme 
örgeninin başmca düzenlenmesi, bu amaçla da özeksel bir geçinge kolun-
dan yararlanma konusu büyük ilgi görmüştür. Böyle bir düzenin ileri öl-
çüde gelişmiş bir örneği olan ABG Geçinge Kolu'nun bakanlıklarla öbür 
kurumların ödenek isteklerini gerçekte nasıl gözden geçirdiğinin incelen-
mesi, birleştirici genel bir amacın bulunmadığı bir yerde bu yönetsel dü-
zenin söz konusu boşluğu dolduramadığını açıkça gösterir. 

Geçinge Kolu'nun birleşik generk örgütündeki bakanlıklarla öteki ku-
ruluşlara ilişkin giderleri "Başkan'ın çalışma izlencesine" uygunluk ba-
kımından incelediği varsayılmaktadır. Ancak "Başkan'ın çalışma izlencesi" 
gerçekte Geçinge Kolu'ndaki görevlilerin kendi düşüncelerinde yarattıkla-
rı bir nesnedir. Başkan'dan Kol'a, mısır kurdu araştırması için Tarım Ba-
kanlığınca 30.000 dolar mı yoksa 300.000.000 dolar mı ayrılacağını ya da 
Tekelcilikle Savaş Bölümü'nün bir kat genişletileceğini mi yoksa yarıya 
mı indirileceğini saptamaya varayacak ölçüde ayrıntılı, açık yönergeler 
gelmez. Geçinge Kolu, belki Başkan'dan birleşik generk düzeyinde yapıl-
ması istenen giderlerin genel tutarı, bu arada belki ilgiyi üzerinde topla-
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yan (örneğin, Deniz Gücü'ne büyük uçak gemileri yapımı için ödenek ve-
rilip verilmeyeceği gibi) birçok konuda belirli yönergeler alabilir. Kol, 
belirli konulardaki yönergeler dışında, Başkan'ın genel yönetkil görüşü 
üzerinde yaptığı değerlendirmenin de etkisi altında kalabilir. Bundan do-
layı, "tutumluluk" üzerinde duran bir Başkan'a bağlı olan bir Geçinge 
Kolu, yönetkil demeçlerinde "toplumsal esenlik" konusuna ağırlık veren 
bir Başkan'a bağlı bir Geçinge Kolu'ndan daha başka türlü davranacaktır. 
Bunun dışında, geçinge görevlileri geniş ölçüde "kendi kendilerine" ça-
lışmaktadırlar. 

Geçinge Kolu'nda uygulanan süreç ne olursa olsun, kuşkusuz bu, be-
lirli çalışmalarla az sayıdaki birtakım genel amaçlar arasında ilgi kurma 
süreci değildir. Bu iş gerçekte düşgelimlerin, pazarlıktaki ustalığın, var 
olup önceden kestirilen yönetkil baskılarla geçinge kestirilerini yapanla-
rın ön yargılarının etkilediği karmaşık bir süreçtir. Sonunda onanan öde-
nekler, ancak üst üste eklendiklerinde önceden saptanmış, ancak sonradan 
Kurultay'daki görüşmeler sırasında ya da ayrılan ödenekten çok gideri 
olan kuruluşlar yıl içinde ek ödenek isteğinde bulundukça aşılan bir top-
lama yaklaşık olarak ulaşmaları anlamında "tutarlı"dırlar. 

1946 yılında, tümişlendirmeyi ulusal, sürekli bir amaç olarak ortaya 
koymak üzere bir yasa onaylanarak Başkan'a bağlı bir Geçimsel Danış-
manlar Kurulu oluşturuldu. Kurul'un görevi geçimsel yaşamı sürekli ola-
rak izlemek, çeşitli kamu eylemleriyle y önel tilerinin tiimişlendirme üze-
rindeki etkilerini izlemek, söz konusu amaca varmak için neler yapmak 
gerektiğine ilişkin öğütlemeleri de içine almak üzere, Başkan için bir ya-
zanak düzenlemektir. Başkan da bunun üzerine (belki Kurul'un yazana-
ğına dayanarak) Kurultay'daki Geçimsel Yazanak Karma Yarkurulu'na 
gitmek üzere benzer bir yazanak düzenlemek durumundadır. Bu yarku-
rul, yazanağı inceleyerek Kurultay'ca alınması gereken önlemler üzerin-
de öğütlemelerde bulunur. Bugüne dek bu ince eşgüdüm sağlama düzeni-
nin pek başarılı olduğunu söylemek güçtür.5 Söz konusu düzen ancak 
tümişlendirme gerçekten başat bir ulusal amaç olarak benimsenirse ya-
rarlı olabilir. Geçimsel bunalım durumları dışında ise böyle bir amacın 
bulunduğu çok kuşkuludur. 

TASARLAMA AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
Yukarıdaki tartışmalardan da anlaşılıyor ki, tasarlama kişilerin ge-

lecekteki davranışlarıyla ilgilidir; ayrıca, seçenekli tasarların değerlendi-
rilip en iyilerinin seçilmesine dayanak olabilecek davranış amaçlarının 
saptanmasını gerektirir. Saptanan genel amaçlar daha ayrıntılı kısa dö-
nemli amaçlara bölünür, bunları gerçekleştirmek için tasarlar ortaya ko-
nur. Amaçların böylece bölünmesi bizi tasarlama sürecinin üçüncü öğe-

5 Genellikle yukarıdakilere benzeyen eski yıllarda yapılmış birtakım değerlen-
dirmeler için bkz: Fritz Morstein Marx (yayındüzenci). "Formulating the Federal 
Government's Economic Program: A Symposium," American Political Science Re-
view, 42: 272-336 (April 1948), özellikle Paul H. Appleby, Clarence Cannon ile Norton 
E. Long'un sunuşları. 
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sine, tasarlama amaçlarının gerçekleştirilmesine ilişkin önerilerin geliş-
tirilmesi konusuna getirir. 

Gerçekçi Tasarlama - Düşülküsel Tasarlama 

Tasarlar gelecekle ilgilidir, ancak hep şimdi uygulanan bir dizi ey-
lemlerle gerçekleştirilirler. Tasarımız, gelecekte arkdüzen gereksinmesi 
eksiksiz olarak karşılanan bir kent ya da yeterli yeryağı varlığı bulunan 
bir ülke öngörebilir. Bu amaçlara, ancak arkdüzenler kurarak ya da yer-
yağı üretimini düzenleyerek yavaş yavaş varırız. 

Öngördüğü davranışları gerçekleştirmeyen bir tasar düşülküseldir. 
Gerçekçi —uygulanabilir— bir tasar, kişilerin neyi yapacakları, onlara 
neyin yaptırılabileceği konusundaki bir incelemeye dayanan tasardır. İs-
tenen davranışları gerçekleştirebilecek nitelikteki, en yakın örgütsel ça-
lışmalardan başlayan bir davranışlar dizisini nasıl düzenleyebiliriz? 

Değiştirmek amacını güttüğümüz nesne davranış olduğuna göre, ge-
rek tasarımız, gerek onu uygulamak için atılacak adımlar, kişi davranışı 
üe tinbilimi konusundaki sağlam düşüncelere dayanmalıdır. İçki yasağı 
konusundaki deneylerimizden, kişilerin içki içmeyeceklerini düşleyerek 
ya da umarak söz konusu yasaklardan sonuç alınamayacağını öğrenmiş 
bulunuyoruz. İçkiyi önlemek, kişilere içki içmemelerini buyurarak ya da 
içki kullananları çeki korkusu altında tutarak da sağlanamamıştır. Ame-
rika'da uygulanmayan ya da uygulanamayan yasaların (bunlara "yasa ya-
pıcının dilekleri" de denebilir) örnekleri öylesine boldur ki bu konu üze-
rinde çok durmaya gerek bile yoktur. 

Tasarlama işiyle uğraşan kimseler, tasarların uyması gereken doğa-
bilim yasalarıyla dirimbilim yasalarını onamada, kişi tinbiliminin koydu-
ğu kısıtlılıkların onanmasında olduğundan genellikle çok daha gerçekçi-
dirler. Çağdaş ölçmenlik biliminin üstün başarıları, kişioğlunun kişicil 
amaçları gerçekleştirirken doğanın üzerinde direndiği durağan, değişmez 
kuralları kullanmadaki gücünü gösteren göz alıcı örneklerdir. Toplumsal 
tasarlama konusunda, değişik olanakları kısıtlayan etmenleri onamada 
genellikle çok daha az gerçekçi davranümış, bu ise başarısızlıkların baş-
lıca nedeni olmuştur. Yerçekimi yasasını, güneşin devinimlerini, esen 
yelleri gerektiği gibi göz önünde bulundurarak (kâğıt üzerinde) yepyeni 
kentlerin tasarları yapılır, ancak tasarların uygulanabilmesi için eyleme 
geçirilmesi gereken karmaşık yönetkil, geçimsel, toplumsal güçler üzerin-
de gereğince durulmaz. 

Düşülküsel tasarlamanın kişi davranışlarına ilişkin kuralları göz önün-
de bulundurmadığını söylemek gerçekte pek doğru olmasa bile, bu tür 
tasarlamanın bu kurallar konusunda geniş ölçüde yanlış birtakım örtülü 
varsayımlara dayandırıldığını söylemek kuşkusuz yanlış olmaz. Bu yanlış 
varsayımlardan biri, kişilere, uygulandığında toplumsal bakımdan istenen 
bir amacı gerçekleştireceğine ussal olarak inanacakları bir tasarın benim-
setilebileceği düşüncesidir. Başka bir varsayım, buna inandırılamayan 
kimselerin aktörece kötü güdülerle davrandıkları, çoğunluk tasan benim-
siyorsa benimsemeyenlerin çeki korkusuyla sindirilebileceği, sindirilmele-
rinin de gerektiği inancıdır. 
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Kişi davranışına ilişkin bu gibi yalınç varsayımların başlıca sakıncası 
tasarcının düş gücünü kötürümleştirmeleridir. Çağdaş tinbilimle toplum-
bilim, kişi davranışlarıyla çoğu kişilerde ortak olan davranış biçimleri ko-
nusunda birçok bilgiler ortaya koymuştur. Bu bilim dalları, söz konusu 
davranış alışkanlıklarının kazanılmasını sağlayan tinsel düzeneklerle ne-
denlerden birçoğunu açıklamışlardır. Tasarcı, kişi davranışları konusun-
daki bilgisiyle, çoğu kez ortaya koyduğu tasarlara bireylerin gösterebile-
cekleri tepkileri önceden kestirebilir; istediği davranışları sağlayabilmek 
için ne gibi tinsel engelleri aşması gerektiğini çoğu kez önceden görebi-
lir. Tasarlarına karşı gösterilen direnmelere yalnız gücenerek değil, bu 
direnmeleri giderecek uygun önlemleri alarak da karşı çıkabilir. 

Kişilerin davranışında açıklanabilir birtakım tinsel nedenlerin bulun-
duğu düşüncesi, tasarcının düş gücüne çevrenler açar. Bu düşünce onu 
söz konusu kipleşmiş tinsel düzenleri yasama örgeninin buyruğuyla gide-
rilmesi gereken engeller olarak değil, amacını gerçekleştirmesine yardım 
edecek birer araç olarak kullanmaya özendirir. 

Gerçekçi bir tasarlamanın kişi davranışındaki özelliklerle ilgilenmesi 
gerektiğine göre, bu özelliklerin neler olduğunu bilmek önem taşır. Bura-
da kuşkusuz kişi tinbilimini bütün ayrıntılarıyla tartışamayız. Yalnız ta-
sarcının özellikle bilmesi gereken birtakım genel davranış biçimleri üze-
rinde durabiliriz.6 

Tasarlara Karşı Direnme 

Kişiler, davranışları doyumlarını azaltacak bir biçimde değiştirilmeye 
kalkışıldığında direnirler. Direnmeleri önleyebilmek ya da onları gidere-
cek yolları tasarlayabilmek için, başarılı bir tasarcının, davranışlardaki 
direnmelere yol açan değişiklik türlerinin neler olduğunu bilmesi gerekir. 
Değişikliğe karşı direnmelerin nasıl giderilebileceği bundan sonraki bö-
lümlerde tartışılmaktadır. Burada yalnız başlıca direnme türlerini belir-
tecek, sonra da bunları kısaca açıklayacağız: (1) Süredurum; (2) toplum-
sal ya da kişisel törelerle inançlar; (3) bireyin kişisel çıkarı; (4) ussal ol-
ma isteği; (5) buyruk almayı sevmeme. 

Süredurum. Kişiler yeni davranış biçimlerine salt eskilerine alışmış 
oldukları için direnirler. Yeni yolları öğrenmek —yeni uyumlar yapmak— 
güçtür, güvensizlik doğurur. Alışılmış beklentilerle uygulamalar artık ki-
şiye kılavuzluk etmez olur. Kişiler değişikliğin ne gibi sonuçlar doğura-
cağını iyice bilmezler. Alışılmış uygulamadaki ufak  bir değişiklik, birlikte 
yapılan işlerde önceden kestirilemeyen, nerede duracağı da bilinmeyen 
başka birçok değişikliklere yol açabilir. 

6 Okuyucuların da gözünden kaçmamış olacağı gibi, tasarlamanın tinbilimi, ta-
sarladığımız ara davranışlar örgüt üyelerinin davranışları olduğu ölçüde, bu be-
tiğin birinci yarısında oldukça yoğun bir biçimde tartışılmıştı. Örgüt içindeki ki-
şiler, küme değerleri ile küme direnmesi, yetkeye karşı tepkiler, bildirişme sorun-
ları ile incelenen öbür konular üzerindeki tartışmamızı yinelememek için, bura-
daki incelememizi —ister görevli, ister "alıcı" olsun— kişilerle kümelerin önerilen 
değişikliklere yönelttikleri genel tepkiler üzerinde toplayacağız. 
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Töreler, İnançlar. Kişiler kendilerinin ya da başkalarının yanlış ol-
duğuna inandıkları bir biçimde davranışta bulunmalarını gerektirecek ta-
sarlara karşı büyük bir direnme gösterirler. Tinsel inançlarını savunmak 
için ölümü göze alan kişiler vardır. Çok sayıda kişinin köklü inançlarına 
karşı giden bir generk, devrim uçurumunun kıyısında sendeliyor demektir. 
Bunun yarattığı direnmeleri giderebilmek için, böyle bir generkin, kolluk 
eylemleriyle ilgili olarak çok büyük giderleri göze alması gerekir. 

Bireyin Kişisel Çıkarları. Toplumun törelerine uygun düşen davranış-
lar, düşünülmeden, kendiliğinden yapılır, usdışıdır. Değişikliğe karşı bir 
başka direnme türü, ussal davranışlarla —bir başka deyişle kişisel kazanç-
larla değerlerin gerçekleştirilebilmesi için sayışlamalı bir araç seçimiyle—• 
ilgilidir. Bir kimsenin kişisel kazanç ya da kıvancını engelleyen bir dav-
ranış değişikliği o kişide tedirginlik doğurur, dolayısıyla direnmeyle kar-
şılaşır. 

Ussal Olmayan Önerilere Karşı Direnme. Kişiler, davranışları çoğu kez 
usa aykırı olmakla birlikte, bakışlarının bu gerçeğe çekilmesini pek sev-
mezler; gerek başkalarına, gerek kendi kendilerine ussal görünmek için 
sanki güçlü bir istek beslerler. Alıcılar —tasarın davranışlarını etkilemek 
istediği kimseler— bir tasarın gereklerini anlamsız bulur, söz konusu ta-
sarların gerçekleştirilmeye değer bir amaçları olmadığına inanırlarsa, bu 
gereklere karşı direnme göstereceklerdir. "Yazçizciliğe" karşı gösterilen 
tinsel direnme, ya değerli bir amacı olmayan; ya amacı bilinmeyen, an-
laşılmamış ya da onanmamış gereklere karşı gösterilen bir direnmedir. 

Buyruk Almayı Sevmeme. Kişilerin tasarcının göz önünde bulundur-
ması gereken bir başka özelliği de, saygı görme istekleridir. Kişiler, en 
azından bu ülkede, "itilip kakılmaktan" tedirgin olmakta, bu gibi durum-
larda onlar da genellikle iterek karşılık vermektedirler. Dolayısıyla, "eğer 
bunu yapmazsan karışmam" yollu seslenişler çoğu kez etkisizdir; tasar 
ya da öneri daha başka, daha ağırbaşlı bir biçimde sunulduğunda ortaya 
çıkmayacak olan birtakım direnmelere yol açarlar. Buyruğu veren kimse 
buyruğu alan kişiden ya da kişilerden daha düşük bir saygmlıktaysa, bu 
kez daha da güçlü direnmeler doğar. 

Gerçekçi Tasarlamanın Dirik Niteliği 
Kişilerin davranışlarına ilişkin somut bir tasarın etkili olabilmesi için 

duruk bir nitelik taşımaması gerekir. Bu tasar, söz konusu durumu oluş-
turan etmenlerden yalnız bir bölümünü denetim altına almak, değiştirmek 
ya da etkilemek amacını güder. Tasarın istenen sonuçları verip vermemesi 
denetlenmeyen etmenlere bağlıdır. Denetlenmeyen etmenlerin değişmeye-
ceği düşünülürken uygulamada değişikliğe uğrarlarsa, ya da bu etmen-
lerin belirli bir yönde değişeceği düşünülürken ayrı bir yönde değişirler-
se, tasar istenen sonuçları gerçekleştiremez. 

Örneğin, eder denetiminde çağbilimsel eder yöntemi (tavan ederlerin 
daha önceki bir belirli günde yürürlükte olan ederlere dayanılarak sap-
tanması) tecim yaşamındaki davranışların yalnız bir yönünü, malların 
satış ederlerini denetlemek amacını güdüyordu. Tecim yaşamındaki dav-
ranışların öbür yönlerinin, örneğin iş adamlarının neleri üretecekleri ko-
nusundaki vargılarının durağan kalacağı varsayılmış ya da öyle umul-
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muştu. Ancak OPA'nın görev süresi içinde, denetlenmeyen bu "öbür" 
davranışlar değişikliklere uğramaya başladı; üreticiler yürürlükteki eder 
denetimi düzeninde kendilerine en çok kazanç sağlayan ürünlerin üreti-
mine önem vermeye başladılar. Sonunda düşük ederli giyecek özdekleri 
sataktan gittikçe çekildi, bu duruma son verilerek neyin üretileceği ko-
nusundaki vargıları bir ölçüde denetim altına almak üzere tasarlarda de-
ğişiklik yapılması gerekti. 

Kent tasarları, çoğu kez kentte oturanların bu tasarların öngördüğü 
kısıtlayıcı yöntemlere karşı gösterecekleri tepkiler önceden eksiksiz ola-
rak kestirilemediği için bir ölçüde etkisiz kalmışlardır. Durum özellikle 
gidişgeliş tasarları bakımından böyle olmuştur. Kentin alışveriş yerindeki 
tıkanıklığı azaltmak için yolların genişletilmesi ile bu yöndeki öbür ön-
lemleri nerdeyse hep tıkanıklığı eskisinden daha çok artıran yeni gidişge-
liş artışları izlemiştir. Bu gibi istenmeyen sonuçlar ancak (kentin özek 
kesimindeki yapıların yükseldiğiyle yoğunluğunun kısıtlanması gibi) daha 
geniş bir denetime gidilerek önlenebilmektedir. 

Tasarlar, çoğu kez istenen sonuçlar gerçekleştirilemediği için değil, 
bunların yanı sıra istenmeyen birtakım sonuçlara da yol açtıkları için de-
ğiştirilirler. Bu beklenmeyen sonuçlar tasarcıların gözünde iyi ya da kötü 
olabilir. Bunun birçok kimselerin "iyi" sayabileceği göze çarpan bir örne-
ği, bir ölçüde yapılar için konan yükseklikle büyüklük kısıtlamalarının 
bir sonucu olan yeni bir yapıtasarcılık biçiminin —üstte daralan çağ-
daş gökdelenlerin— ortaya çıkmasıdır. Birçok kentlerde tecimsel amaçlar 
için ayrılan bütün büyük anayollardaki önyüz kısıtlamaları, beklenmedik 
bir biçimde, bu yapıların büyük bir bölümünün boş kalması sonucunu do-
ğurmuştur. 

Tasarların çoğu kez önceden kestirilemeyen sonuçları arasında, tasara 
uygunluğu sağlamanın gerektirdiği gelimin, bu arada tasara karşı diren-
mek isteyenler bakımından kendini gösteren tinsel gelimin de sayılması 
gerekir. Kişisel çıkarlara, usa ya da aktörel düşüncelere aykırı düşen ta-
sarlar ya da kişinin aşırı ölçüde baskı altına girmesi sonucunu verenler, 
onlara uyan kişilere pahalıya gelirler. 

Ussal bir tasarlamada, akçal olmayan bu gelim öğelerinin akçal gelim-
ler gibi göz önünde bulundurulması gerekir. Üstelik ikisi arasında dolay-
sız bir ilişki vardır. Tasara uygunluğu sağlamanın gelimi yüksekse, tasa-
rın uygulanmasını sağlama amacına yönelmiş ara davranışların akçal ge-
limi de yükselecektir. Uygulamayı sağlamak için daha çok görevliye ge-
reksinme duyulacaktır. Bir yandan tanıtma ya da yaymaca, öte yandan 
doğrudan doğruya tasarların çözümlenmesi ile değiştirilmesi için gider-
lerin artırılması gerekecektir. Aşırı birtakım durumlarda, uymayı sağla-
manın akçal gelimi aşırı ölçüde yüksek toplamlara varabilir. 

TASARLAMA ÖRGÜTLERİ 

Burada kullanıldığı anlamda tasarlama, gerçekte bütün örgüt üyele-
rinin yaptıkları çalışmaların önemli bir bölümüdür. Eylemli davranıştan 
önce gelen bütün seçimler, vargılar birer tasardır. Üstelik, çoğu kamu 
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görevlileri, tasarların uygulanmasında son basamaklar olarak düzenlen-
miş davranışlarda —son davranışlarda— bulunmazlar. Bunun başlıca ay-
ralları "işgörü örgütleri" adı verilen kuruluşlardaki, örgüt amacının ger-
çekleşmesine doğrudan doğruya yönelmiş çalışmalar yapan "etkin" görev-
lilerden bir bölümüdür. Mektup dağıtan bir ulakçı, basgıç tırmanan bir 
yangın söndürücü, bir yola çakıl döşeyen orman koruyucu yardımcısı bir 
anlamda son davranışlarda, başkalarının davranışlarını etkileyici nitelik-
te değil de özdeksel koşulları değiştirmek amacına yönelmiş davranışlarda 
bulunmaktadırlar. 

Bununla birlikte, düzenleyici kuruluşlardaki "etkin" görevlilerin ço-
ğunun davranışları ara davranışlardır; amacı davranışları düzenlenen ki-
şilerin istenen son davranışlarda bulunmalarını sağlamak olan zincirin bir 
dolamını oluştururlar. Örneğin, bir gidişgeliş kolluk görevlisinin davranış-
ları, araba kullananların istenen son davranışlarda bulunmalarını sağla-
mak amacını güden ara davranışlardır. Üstelik, bir örgütteki tüm üstler 
yalnız ara davranışlarda bulunurlar; davranışlarının amacı astları ile bir-
likte çalıştıkları başka kimselerin davranışlarını etkilemektir. 

Bundan çıkan sonuç, tasarlamanın, karmaşık nitelik taşıyan tüm ör-
gütsel davranışlardan önemli ölçüde ayrılamayacağıdır. "Tasarlama bi-
rimleri" adı altında özel örgüt birimleri kurduğumuzda bile, örgütün bu 
uzmanlaşmış bölümleri, yapılan tüm tasarlama çalışmaları ile ara davra-
nışların ancak çok küçük bir bölümünü gerçekleştirir. 

Özel Tasarlama Birimleri 

Tasarlama, çok yaygın bir çalışma olma niteliğini taşısa da, —görevli 
işleri, satmalma ya da saymanlık görevlerinde olduğu gibi— gittikçe özek-
selleşmiştir. Belirli bir büyüklükteki kentlerin nerdeyse tümünde tasar-
lama birimleri kurulmuştur. Birleşik generk Ulusal Kaynaklar Tasarla-
ma Kurulu'nu kurmuş, sonra onun yerini Ulusal Güvenlik Kaynaklar Ku-
rulu, Geçimsel Danışmanlar Kurulu, birçok öbür kurumlararası kurullar 
almıştır. 1930'larda üye generklerde çok sayıda tasarlama birimleri kurul-
muştur. Savutlu Güçlerde Genel Kurmay, Tarım Bakanlığı'nda Tarım 
Geçimbilimi Kolu, bakanlıklarla benzeri örgütlerdeki tasarlama birimleri 
için gittikçe daha çok izlenen birer örnek olmuşlardır. 

Tasarlama görevindeki bu tür bir uzmanlaşmanın ortaya koyduğu gö-
rünüşte çelişki çeşitli biçimlerde açıklanabilir. Önce, tasarlama birimi adı 
verilen kuruluşlardan çoğu, gerçekte yalnız öbür yönetsel birimler için 
birer tasarlama uzmanlık birimi değil, kendilerine özgü yönetsel izlence-
leri de bulunan kuruluşlardır. Bu, kent topraklarının hangi amaçlarla kul-
lanılacağını düzenlemekten sorumlu olan kent tasarlama birimleri için 
özellikle doğrudur. Bir kent tasarlama örgütü —kolluk ya da karayolları 
örgütleri ile genel betiklik gibi— yalnız tasarlama işi yapmaz, bölgelemeye, 
yerbölümleme ile benzerlerine ilişkin düzenleyici kuralları uygulamakla 
da uğraşır. 

Bundan başka, uzmanlaşmış tasarlama kuruluşları uzun dönemli ta-
sarlamayla uğraşırken, kısa dönemli tasarlama yönetsel yapının tümü 
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içinde yapılır.7 Uzun dönemli tasarlamada, sonuçlar ile tasarlara karşı 
gösterilebilecek tepkilerin kestirilmesine ilişkin güç sorunlarla karşılaşılır; 
söz konusu uzmanlaşma geleceğe ilişkin bu tür kestirilerin gerektirdiği 
araştırmaların ayrı birimlere görev olarak verilmesine olanak sağlar. 

Üçüncü olarak, uzun dönemli tasarlamada uzmanlaşma ötedenberi var 
olagelmiş, ancak hep bu adla anılmamıştır. Alexander Hamilton Akçal 
İşler Bakanı olarak Yapım İşleri Üzerine Yazanak'ını oluştururken, Ulusal 
Kaynaklar Tasarlama Kurulu'nun yaptığına çok benzeyen bir uzun dö-
nemli tasarlama işi yapmaktaydı. Kamu eylemleri karmaşıklaşıp geçimsel 
yapımızdaki bütünleşme geliştikçe, yönetsel yapıdaki bütünleşme düzeyi 
daha da hızlı bir yükselme eğilimi göstermiştir. Bu üst düzeydeki bütün-
leşmeyle uğraşmak amacıyla birimler kurulduğunda, yeni kurulan birim-
lere "tasarlama" damgasını vurmak eğilimindeyiz; en azından bu damga 
yönetkil bakımdan kuşku uyandırıncaya dek öyle yaptık. 

Örneğin, ABG Tarım. Bakanlığındaki tasarlama birimlerinin artışı, 
bu bakanlığın birleşik türde bir örgütten belirgin amaçlı türde bir örgüte 
geçişinin belirtisi olmuştur. Kent tasarlama birimlerinin artışı ise, kentin 
çeşitli ana örgüt birimlerinin yapı tasarıları arasındaki artan karşılıklı 
bağlılık ile bunların tümünün toprağın kullanılmasıyla ilgili bulunmasının 
bir sonucudur. Ulusal Kaynaklar Tasarlama Kurulu ile onun yerini alan 
Geçimsel Danışmanlar Kurulu, birleşik generkin, ulusal kaynakların yö-
netimi ile geçimsel gidişin denetimi konusundaki artan görevlerinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmış örgütlerdir. 

Üye generklerdeki tasarlama birimlerinin öyküsü bize, uygun olma-
yan, bir başka deyişle bakanlıkları ortaklaşa ilgilendiren belirgin bir ama-
cın bulunmadığı bir düzeyde tasarlama birimleri kurulduğunda ne gibi 
durumların ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Üye generklerde 1930'-
larda kurulan tasarlama kurullarının çoğu, Ulusal Kaynaklar Tasarlama 
Kurulu'nun özendirdiği yapmacık kuruluşlardı. Bu birimlerin kuruluşu üye 
generklerde yeni belirgin amaçların ortaya çıkmasıyla bir arada yürü-
mediği, üye generklerden çoğu da kaynakların tasarlanması bakımından 
uygun birimler olmadıkları için, söz konusu birimler kendilerine çalışma 
konusu bulmakta güçlük çekmişlerdi. 

Üye generk tasarlama kuruluşlarının çoğu İkinci Büyük Savaş sıra-
sında etkinlikten uzak kaldılar; savaştan sonra yeniden diriltildiklerinde 
çabalarını daha çok yeni kurulacak işleyimin söz konusu üye generk için-
de kurulmasını özendirmeye yönelttiler. Bu çalışmanın "tasarlama" nite-
liği, kuşkusuz, bir üye generk sayrılarevi düzeninin işletilmesinde oldu-
ğundan daha çok değildir. Bir başka deyişle bu çalışma, belirli bir kapsamı 
olan kamusal bir izlencedir; şu ya da bu kamu görevinin gerektirdiğinden 
daha çok ya da az bir tasarlamayı gerektirmez. Görülüyor ki, söz konusu 
kuruluşlardan çok azı gerçek bir tasarlama birimi niteliğindedir. Bu bi-
rimler, bir amacı olan, bu amacı gerçekleştirmek için çok az ya da yeter-

7 Burada, bütün uzun dönemli tasarlama çalışmalarının ya da bunların çoğu-
nun özel birimlerce yapıldığını söylemek istemiyoruz. Yalnız bu birimler uzun dö-
nemli tasarlama çalışmalarıyla öbür birimlere oranla daha çok uğraşırlar. 
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siz araçlarla donatılmış bulunan bir kamu kuruluşuna "tasarlama" kuru-
luşu adı verilmesi olasılığının bulunduğu yolundaki savları doğrulayan 
örneklerdir. 

Tasarlama Birimlerinin İlişkileri 
Uzun dönemli tasarlamanın kimi yönleri üzerindeki gerçek bir uz-

manlaşmanın, bir örgüt içinde toplumsal bakımdan anlamlı, belirgin bir 
amacın bulunduğu bir düzeyde kendini gösterebileceğini yukarıda gör-
müş bulunuyoruz. Böyle bir uzmanlaşma birçok yararlar sağlayabilir. Ön-
ce, tasarlamanın gerçekçi olabilmesi için gereksinme duyulan araştırma-
lar konusunda gereken uyanıklığın gösterilmesini sağlayabilir. Tasarlama 
birimi örgütün önemli dış bilgi toplama birimlerinden biri durumuna ge-
lebilir. 

İkinci olarak, günlük çalışmaların örgüt üzerindeki baskısı yönetimle 
görevli olanların uzun dönemli sorunlarla gereği gibi uğraşmalarını önle-
yebilir. Günün kısa dönemli sorunları —"işlerin yürütülmesi"— yönetici-
lerin çalışma sürelerinin tümünü alır. Uzun dönemli tasarlama onlar için 
ertesi güne bırakılabilecek bir konudur; çabucak çözülmesi gereken so-
runlar yoğun, hızlı akarsa bu erteleme sürüp gider. 

Öyleyse, uzun dönemli tasarlama görevini ayrı bir uzmanlık birimine 
vermenin başta gelen nedeni, vargıların kısa dönemli sonuçları gibi uzun 
dönemli sonuçları üzerinde de gereken önemle durulmasını sağlamaktır. 
Örneğin, kentin bir bölgesindeki okullar kalabalıksa, günlük yönetsel bas-
kılar, okul çağındaki çocuk sayısının azaldığı bir yörede, bu işe elverişli 
olmayan küçük bir yere bir okul yaptırılması sonucunu doğurabilir. Oysa, 
uzun dönemli bir yapım tasarı yalnız gereksinmeyi daha ortaya çıkma-
dan kestirmekle kalmaz, bu gereksinmeyi düzenli, verimli bir biçimde kar-
şılayabilir. Böylece, çoğadaki eğilimler önceden kestirilebilir, gereksinme 
duyulacak yerler çok önceden sağlanabilir, yapı giderlerindeki artışlar ön-
ceden kestirilebilir, geçimsel yaşamdaki dalgalanmalarla yapım çalışma-
ları arasında uyum sağlanarak birleşik generk yardımlarından yararlanma 
yoluna gidilebilir. 

Tasarlama birimlerinin örgütün öbür kesimleriyle olan ilişkilerinden 
doğan sorunlar 12-14'üncü Bölüm'lerde az çok ayrıntılı olarak incelenmiş 
bulunmaktadır. Tasarlama birimleriyle "ortak" birim adı verilen öbür bi-
rimler arasında gerçekte önemli bir ayrılık yoktur. Çoğu ortak birimlerin 
bir ölçüde uzmanlaşmış birer tasarlama birimi olduklarını daha önce gör-
müş bulunuyoruz. Gerçekten de, görevli birimleri ile satmalma birimleri 
kendi görev alanlarında tasarlar oluştururlar. 

Daha çok uzun dönemli tasarlamayla uğraşan ortak birimlerin kar-
şılaştıkları sorunlar arasında nitelik ayrılığı bulunmamakla birlikte, bir-
takım ölçü ayrılıkları bulunabilmektedir. İlk sorun, doğrudan doğruya 
bu gibi birimlerin kuruluş nedenleriyle, bir başka deyişle örgütün geri 
kalan kesiminin sürekli olarak günlük sorunlarla uğraşması yüzünden uzun 
dönemli sorunlara yeterince süre ayıramamasıyla ilgilidir. Bundan dolayı, 
tasarlama örgütü geliştirdiği tasarları benimsetmekte, onlara uyulmasını 
sağlamakta güçlü direnmelerle karşılaşabilir. Günlük işlerle gereğinden 
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çok uğraşan yöneticiler, tasarlama birimince tedirgin edilmek istemeye-
bilir, uzun dönemli kazançlar açıkça ortaya konabilse bile, tasarın öngör-
düğü değişiklikleri yapmanın kısa dönemdeki güçlüğünü gözlerinde çokça 
büyütebilirler. 

Uzun dönemli tasarlamanın yönetsel çalışma izlencesinin geri kalan 
bölümünden ayrılmış olması gerçeği bile, örgütün öteki kesimlerini uzun 
dönemli sorunlarla sürekli olarak uğraşmak sıkıntısından kurtararak söz 
konusu direnmeyi güçlendirebilir. Görülüyor ki, özel bir birim kurularak 
ilginin tasarlamaya yöneltilmesinden elde edilen kısa dönemli kazanç, ta-
sara uyulmasını sağlama geliminin artışı karşısında kazançlı olmaktan çı-
kabilir. Kent tasarlama örgütlerinin doğurduğu başlıca sakınca, kent ör-
gütünün "etkin" birimleriyle (kent tasarlama kurulunun bağımsız bir 
örgen olması durumunda) yürütme başkanından böyle bir ayrılmaya, bö-
lünmeye yol açılması olmuştur. Tasarİamacılar, kendilerini örgütün geri 
kalan kesiminden tinsel bakımdan ayırdıkları ölçüde ayrı bir benimseme 
kümesi durumuna gelmiş olacaklar, geliştirdikleri tasarlar direnmeyle kar-
şılaşacaktır. 

îkinci güçlük, tasarların —özellikle uzun dönemli olanların— daha 
çok yönetkil nitelik taşımasından ileri gelmektedir. Bu bölümde daha ön-
ce de gördüğümüz gibi, amaçlar koyma süreci yasama örgeniyle yönetkil 
çıkar kümelerinin çalışmalarından ayrılamaz. Şu ya da bu kamu kuru-
luşu, onun çalışma izlencesine karşı çıkan yönetkil kümelerin saldırılarına 
konu olabilir. Tasarlama işinde uzmanlaşan bir birim, Ulusal Kaynaklar 
Tasarlama Kurulu deneyinin de gösterdiği gibi, karşıt kümelerin saldırı-
larına özellikle konu olabilir. 

Gerek yasama, gerek yürütme örgeninin yönetkil bakımdan genellik-
le önem taşıdığı, genellikle de birbirinden ayrı olarak seçildiği Amerikan 
generk yapısında tasarlama birimlerinin yönetkil sorunları da artmakta-
dır. Yasama örgeni ile yürütme başkanı eksiksiz bir uyum içinde değilse 
—bu durum 1930'dan beri kuşkusuz birleşik generkin özelliği olmamıştır—, 
bunlardan birine uygun gelen bir tasarlama birimi öbürüne yaranmakta 
büyük güçlük çekecektir. Kendini Başkan'ın yardımcısı sayan ABG Ge-
çinge Kolu, Kurultay'ı yönetkil yansızlığına inandırmada sürekli bir başa-
rı gösterememiştir. Kurultay'ın Başkan'ın (ya da onun Geçinge Kolu'nun) 
uygun görmediği ödenekler ayırdığı birçok durumlarda, Başkan'nı söz ko-
nusu Kol'dan bu ödenekleri tutmasını, kullanılmalarını önlemesini iste-
diği görülmüştür. Bu ise Kol'a daha sonraki geçinge görüşmelerinde Ku-
rultay'da ağır eleştiriler yöneltilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Tasarlamanın yönetkil niteliğinin böylece ortaya çıkması, ara sıra ge-
çinge birimiyle öbür tasarlama birimlerindeki görevlilerin Başkan'ca de-
ğil, yasama örgenince atanması, ona bağlı olması yolundaki önerilere yol 
açmıştır. Nitekim yasama örgenine bağlı bir geçinge kolu Virginia üye 
generkinde kurulmuş bulunmaktadır. Yapısal düzen, gerçekte, tasarlama-
nın karşılaştığı yönetkil güçlüklerin nedenlerinden çok bir belirtisidir. 
Elerkil bir ülkede, uzun dönemli tasarlama birimleri, yönetsel örgüt için-
deki en incinebilir birimler olarak kalacaktır. 
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TASARLAMANIN SAYRILIKLARI 

Günümüzde kamu yönetimi içinde çok aşırı ya da çok az tasarlama 
mı yapıldığı konusunun tartışılmasını başkalarına bırakacağız. Bu tartış-
ma gerçekte tasarlamadan çok generk görevlerinin kapsamıyla ilgilidir. 
Yönetim konusu incelenirken tartışılması önemli olan, yapılan tasarlama-
nın etkililiği sorunudur. 

Kuşku duyulmaması gereken bir gerçek, çoğu tasarlama çalışmaları-
nın etkisiz, bunun başta gelen nedeninin de tasarcıların doğrudan doğru-
ya kendilerinin yarattıkları sorunun güçlüğünü anlayamamaları olduğu-
dur. Tasarlamanın amacı yalnız gözler önünde yeni, daha ileri bir evreni 
somutlaştırabilmek değildir. Tasarlama, yeni, daha ileri bir evreni yara-
tabilecek güçte, uygulanabilir bir davranışlar dizisi kurma işidir. Tasar-
lama ancak, tasarcılar sorunun büyüklüğünü anladıkları, tasarlama yo-
luyla nelerin başarılabileceği konusunda da gereken alçak gönüllülükle 
işe başladıkları ölçüde başardı olabilir. 

Alınan sonuçlar tasarcıların gerçekleştirmeyi düşündükleri sonuçlarla 
karşılaştırıldığında, kişioğlunun yaptığı tasarlama çalışmalarının belki de 
çoğunun başarısız olduğu görülür. Barnard'ın da belirttiği gibi, tasarcıla-
rın durumdaki değişkenleri en çok etkileyebildikleri bir alanda —örneğin 
bir yapının tasarlanmasında— bile, varılan sonuç binde bir beklenenin eşi-
dir. Varılan sonuç çoğu kez beklenen sonuç olmamakla birlikte, ilgili kim-
seler bakımından doyurucudur, bundan dolayı da tasarcılar gerçekte ba-
şarısız olmalarına karşın başarı kazandıklarını söylerler. 

Tasarlama, eylemden önceki düşüncelere ne denli yakın olursa belki 
de o ölçüde başarılı olur. Kişiler doyumlarının birtakım engellerle karşı-
laştığını sürekli olarak algılar, onları ortadan kaldırmanın yollarını arar-
lar. Bir engeli yenen kişi ardı sıra bir yenisini görür. Kişinin dikkatine bu 
engeller konusundaki algısı egemen olur, yön verir; davranışını da söz 
konusu engelleri yenmek için eyleme geçirir. Bu sanki birbirine bitişik ta-
sarlama ile uygulama eylemi belki de kişioğlunun tasarlamada en büyük 
başarıyı kazandığı alandır. 

Belirli olmayan bir gelecek için aşırı ölçüde ayrıntılı tasarlar yapıl-
ması, tasarlamaya gereğinden çok güven anlamı taşır. Bunun hepimiz ba-
kımından özel önem taşıyan bir örneği yeykinim tasarlamasıdır. Kara 
Gücü-Deniz Gücü Savaş Gereçleri Kurulu, 1930 yılından başlayarak, sa-
vaşta kullanılmak üzere bir işleyim yeykinim tasarı ortaya koymuştu. Bu 
tasar, savaş çıktığında işleyimin nasıl yeykindirileceğini, ne gibi kamu 
örgütlerinin kurulacağını, bunların nasıl örgütleneceğini, ne gibi işler ya-
pacaklarını ayrıntılarıyla belirtmek amacını güdüyordu. Tasar, son göz-
den geçirilişi 1939'da olmak üzere, sürekli olarak "yenilendi." Sonunda 
savaşa katılmak durumunda kaldığımızda 1939 tasarı kullanılmadı. Oluş-
turucuları, tasarın kullanılmamasının nedeni olarak, kimi kez, 1942 yılın-
da veykinimle görevli olan kimselerin gereken anlayışı, işbirliğini göster-
mediklerini öne sürdüler. Bununla birlikte, gerçek neden, söz konusu ta-
sarın, 1942'de yürürlükte olan ancak 1939'da önceden kestirilme olanağı 
bulunmayan yönetkil, geçimsel, ordugüdümsel koşullara uymamasıydı. 
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Savaştan önce Kara Gücü-Deniz Gücü Savaş Gereçleri Kurulu'nca 
yapılan, şimdiki yeykinim tasarlaması anlayışına da uygun düşen türdeki 
tasarlama çalışmaları, yukarıda tanımlanan anlamdaki uzun dönemli ta-
sarlamaların bir karışımıdır. Bugün bir yeykinim tasarlaması kuruluşu 
olan Ulusal Güvenlik Kaynaklar Kurulu, ister istemez, gelecekteki bilin-
meyen bir olay konusunda tasarlama çalışmaları yapmaktadır. Amaçları 
gerçekleştirmek ya da engelleri gidermek için ayrıntılı davranış tasarları 
geliştirmenin anlamsızlığı açıktır; çünkü bu amaçların, bu engelerin ne ol-
duğunu bilmediğimiz gibi, söz konusu davranışın ilerde uygulamayı han-
gi koşullar içinde etkileyeceğini de bilmemekteyiz. 

Barış döneminde yapılan yeykinim tasarlarının uzun dönemli tasarla-
ma yöntemlerine göre düzenlenmesi gerekir. Bu tasarlama iki bölümden 
oluşmalıdır. Önce, söz konusu tasar, gelecekteki yeykinim tasarcılarmın 
o günkü kişi davranışları için oluşturacakları tasarların geliştirilmesinde 
kullanacakları düzenli bilgileri ortaya koymalıdır. İkinci olarak, böyle bir 
tasar, bugünkü, en yakın davranışların gerek kamusal, gerek •—çelik işle-
yimi gibi— özel yönetsel tasarlama kümelerince tasarlanmasına dayanak 
olacak amaçlar önermelidir. Bu amaçlar, savaş gücümüzdeki yetersizlik-
lerle güçsüzlükler ortaya çıkar çıkmaz gözlenerek bulunabilir. Bunu ya-
pabilmek için, yeykinim tasarlamasıyla görevli kuruluşun elinde toplu 
kaynak gereksinmeleri ile eldeki kaynakların tümü üzerinde doğru bil-
giler bulunmalıdır. Bu bilgiler, güçsüz yanlarımızı belirir belirmez ortaya 
koyacak, onları düzeltici öğütlemeler sürekli olarak öne sürülebilecektir. 
Bu öğütlemeler, doğrulukları düzenli olarak saptandıktan sonra, kişi dav-
ranışlarına ilişkin yakın, somut tasarlar için birer amaç olurlar. Bu görev-
lerden ikisi de —gelecek yeykinim yöneticileri için düzenli bilgiler derlen-
mesi ile günün tasarlama amaçlarına ilişkin öğütlemelerde bulunulması— 
araştırma çalışmaları sonucunda yerine getirilecektir. İşin özüne bakılır-
sa, barış döneminde bir yeykinim tasarlama örgütünün yapabileceği en 
uygun çalışma araştırmadır. Kişi davranışlarına ilişkin somut tasarların 
düzenlenmesi yalnız ülkeye gerçek bir güvenlik sağlayamamakla kalmaz, 
onu düzmece bir güvenlik duygusu içinde uyutarak düşünsel bir Maginot 
çizgisi durumuna da gelebilir. 

SONUÇ 

Tasarlamanın yönetsel yapının tümüne yayılmış bir çalışma olduğunu 
görmüş bulunuyoruz. Tasarlama, amaçlarla ilgili, ancak kaçınılmaz bir 
biçimde onları gerçekleştirmek için atılması gereken adımlarla da o ölçüde 
ilgili bulunan bir çalışmadır. Tasarlama, amaçlarla ilgili olduğu için, bu 
amaçlar tartışmasız ya da yansız olmadıkça yönetkil bakımdan yansız 
olamaz. Tasarlama çalışması, uygulamayla ilgisi dolayısıyla, örgüt içinde 
yapılan öbür çalışmalardan da ancak çok az bir ölçüde ayrılabilir. 

Betiğin bundan sonraki iki bölümünde tasarlama amaçlarının gerçek-
leştirilme yolları üzerinde daha çok duracağız. Yönetsel düzenleme kura-
mı adı verilebilecek bir düşünce yapısı ortaya koymaya çalışacak, ancak 
bunu yaparken, yalnız örgüt dışındaki kişilerin davranışlarının düzenlen-
mesiyle değil, örgüt içinde bulunanlardan ara davranışlar sağlama konu-
suyla da ilgileneceğiz. 
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UYGULAMA DÜZENLERİ: 
DEĞİŞİKLİĞİN GELİMİNİN AZALTILMASI 

21. 
Bölüm 

Geçen bölümde, tasarlamayı kişi davranışlarının amaçları gerçekleşti-
recek biçimde düzenlenmesi olarak ele alıp tartıştık. Gördük ki, tasarların 
dileklerden daha çok bir anlam taşıması isteniyorsa, tasarcılar kaçınılması 
olanaksız direnmeleri göz önünde bulundurmalı, tasarlara bu direnmeleri 
önleyecek araçları da koymalıdırlar. 

Tasarlara uyulmasını sağlayacak araçlar tartışılırken, genellikle ya-
saya aykırı davranışların ortaya çıkarılması, kovuşturulması ya da çeki-
lendirilmesi gibi gücemlemeler üzerinde durulur. Biz buradaki inceleme-
mizde yalnız bu gibi gücemlemeler üzerinde değil, tasarlara uymayı sağ-
lamak için kullanılabilecek özendirmeler üzerinde de duracağız. Kuralla-
ra uymayan kişilere uygulanan biçimsel yaptırımlar yanında, birçok bi-
çimlerde kendini gösteren özendirmeler vardır. Eğitici ya da yaymaca ni-
teliğindeki araçların (Örneğin Savaş Borç Belgitlerinin duyurulması), 
ödüllerin (örneğin AAA'nm toprak koruma ödemeleri), daha başka bir-
çok yöntemlerin, ilgili yurttaş kümelerinin kamu kuruluşlarınca uygula-
nan tasarlara uymalarını sağlamadaki etkisi, tüm yargıevleri düzeninin 
bu konuda yaptığı etkiden daha önemlidir. 

Gerçekten de, düzenleyici kuruluşların görevlileri, tasarların oluştu-
rulması işinin dışında nerdeyse tümüyle özendirici çalışmalarda bulunur-
lar. Bilgi belgeleri üzerinde işlem yapan, yazılar yazan, sayışları incele-
yen, soruşturma yapan, basın bildirileri yazan, eğitici izlenceler düzenle-
yen, "alıcılar"la konuşan, taşradaki görevlilere yönerge veren bütün görev-
liler, sonunda ilgili yurttaşların tasara uygun davranışlarda bulunmalarım 
sağlamak amacını güden çalışmalar yapmaktadırlar. 

Nasıl ki tasar belirli bir kişi kümesine yönelmişse, özendirmelerin de 
yine o kümeye yöneltilmesi gerekir. Çocukların davranışını düzenlemekte 
kullanılan araçların yetişkinlerin davranışlarının düzenlenmesinde kulla-
nılması genellikle başarısızlığa yol açar (bununla birlikte Rusya'nın yetiş-
kinleri çalışmaya isteklendirmek için şekerden yararlanma konusunda gös-
terdiği öne sürülen başarı bu yargının bir ölçüde değiştirilmesini gerek-
tirebilir). Bunun gibi, kişilerin tasarlara uymasını sağlama sorunu, ilgi-
lilerin öğrenim durumuna, yaşına, başka bir ülkede doğmuş olup olmama-
sına, Kuzeyli ya da Güneyli olmasına, toplumun orta ya da alt katman-
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larından olmasına ya da benzerlerine göre değişebilir. Bu ayrılıklardan 
dolayı, tasarlarla ilgili özendirme araçları belirli kümeler düşünülerek se-
çilmeli, onlara yöneltilmelidir. Dinsel duygulara seslenme, Tanrı'ya inan-
mayanlardan oluşan bir toplumu sezilebilir bir ölçüde etkilemeyecektir. 

Kuşkusuz bütün tasarlar direnmeyle karşılaşmazlar. Kimi durumlar-
da ilgililer, kendilerine yalnız ne yapmaları gerektiğinin anlaşılır bir bi-
çimde söylenmesini isterler. Bu durumlar, bir eylemde bulunmanın ne 
yapıldığından çok daha önemli olduğunun genellikle onandığı durumlar-
dır. Bu gibi durumlar için düzenlenen tasarlara "yol kuralları" adı veri-
lebilir. Yolun bir yanında bulunanların tümü bir yönde yürüyorlarsa yo-
lun hangi yanında bulunduğumuz önemli değildir. Uluslararası düzenleme 
alanında az da olsa sağlanan başarı "yol kuralları" niteliğinde olmuştur 
(uluslararası ulak birliği, gemi imleri ile benzerleri). Bununla birlikte, 
tartışmaya yol açmayan "yol kuralları"nın uygulanabileceği durumların 
sayısı da çok değildir. Davranışlar arasındaki tutarlılığın tek, açık bir 
önemli değer niteliğinde göründüğü döngel düzenlemeleri konusunda bi-
le, binlerce kişi yaz döngelini Tanrı'nm isteğine, doğa yasalarına aykırı 
bularak sertçe yermektedir. Birçok durumlarda kişilerin davranışının di-
leklerine kendiliğinden uymadığını gören tasarcı, tasarlarının karşılaştığı 
direnmeleri gidermenin yollarım bulmak durumundadır. 

TASARLARIN KARŞILAŞTIĞI DİRENMELERİN GİDERİLMESİ 

Özendirme sorunu, çok genel bir anlamda, tasarın yönelmiş bulun-
duğu bir kişiye tasara uymanın uymamaktan daha iyi olduğunu sezdir-
mektir. Tasarın yönelmiş bulunduğu kimse tasarın öngördüğü yeni dav-
ranışı eski davranışa yeğlemeye özendirilmeli, tasara uygun davranışlara 
sözcüğün gerçek anlamında "gücemlenmemeli"dir. Bir kimseyi sözcüğün 
gerçek anlamında gücemlemek, onun gövdesine güç uygulamak, örneğin 
çekip sürüklemektir. Tutuklama ile çekileııdirme işlemlerinin kimi yön-
leri dışında, uyma sağlamada bu anlamda güç kullanılması söz konusu de-
ğildir. Bunun yerine, kişinin tasarlandığı biçimde davranmasını sağlamak 
üzere özendirilmesi söz konusudur. 

Özendirmenin Tinsel Dayanağı 

Bütün özendirme yöntemlerinde iki ana yaklaşım benimsenebilir. Bir 
kimsenin davranışı ya (1) yeğlemede uyguladığı ölçüt ya da değerlerde 
değişiklik yapılarak, ya da (2) arasında seçme yapabileceği nesneler de-
ğiştirilerek etkilenebilir. Birinci özendirme yöntemi kimi kez eğitim ya 
da yaymacada, ikinci yöntem ise ödüllendirme ile çekilendirmede söz ko-
nusudur. 

Yalın bir örnek bu iki yöntem arasındaki ayrımı aydınlatabilir. Kişi-
leri arabalarını yangın musluklarından uygun bir uzaklıkta bırakmaya 
özendirebilmek için girişilecek sürekli bir eğitim çabası, onları, yangın 
söndürme araçlarının yangın musluklarına kolayca gidip gelmeleri önlen-
diğinde kendilerinin de içinde bulunduğu tüm topluluğun çekinceye dü-
şeceğine inandırabilir. Ondan sonra da bu kişiler arabalarını yangın mus-
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lukları önünde bırakmak istemeyecek, öyle yapmamayı yeğ tutacaklardır. 
Öte yandan, bu sonuç, arabalarını yangın muslukları önünde bırakanlara 
15 dolar çeki yazılacağı kuralı konarak da gerçekleştirilebilir. Burada ki-
şilerin değerleri olduğu gibi kalmakta, ancak arasında seçme yapabilecek-
leri yollar değiştirilmektedir. Başlıca iki tinsel özendirme yöntemi bulun-
makla birlikte, bunların birçok çeşitlemeleri uygulanabilir. Şimdi de bu 
çeşitlemeleri inceleyeceğiz. 

Direnmenin Nedenleri 

Bir tasar oluşturulduğunda, onun yönelmiş bulunduğu kişiler belirli 
bir biçimde davranmaktadırlar. Yürürlükteki bu davranış biçiminin, onun 
sürekliliğini sağlayan birtakım nitelikleri vardır; bir bakıma söz konusu 
davranış değerli görülmezse sürdürülmez. Söz konusu niteliklerin sayısı 
beştir. Alışkanlık, aktörel ölçülere uygunluk, çıkarlara uygunluk, ussallık, 
buyruk altına girmeye karşı direnme. Demek oluyor ki, yürürlükteki dav-
ranış biçimi, biraz alışkanlık dolayısıyla, biraz kümenin aktöre yasası öyle 
buyurduğu için, biraz ilgili kimselerin kişisel çıkarlarına uygun düştüğü, 
biraz ilgililer değişikliği gerektiren nedenleri anlamakta güçlük çektikleri, 
biraz da buyruk altına girmekten tedirgin oldukları için vardır; varlığını 
da bu nedenlerle sürdürmektedir. Tasar, bu durumda yürürlükteki davra-
nış biçimini değiştirmeye çalışır. Özendirme, eski davranışta direnmeyi 
tasara uygun olarak davranmanın çekiciliğini görece artırarak önlemek, 
bunu önemli boyun eğdirmelere gitmeksizin sağlamaktır. 

Tasarda Özendirmeye Yer Verilmesi 

Bir tasara özendirmeler iki yoldan konabilir. Bu konuda izlenebilecek 
bir yöntem, tasarlanmış davranışın direnmelere yol açacak nitelikteki is-
tenmeyen yönlerini ya da "gelimlerini" azaltmaktır. Bu tür gelimlerin 
en aza indirilmesi, tasarlanmış davranışın yürürlükteki davranışa oranla 
göreli çekiciliğini artırır, böylece de kişilerin tasarda öngörüldüğü biçim-
de davranmaları olasılığını güçlendirir. 

Tasarlara uymayı uymamaya göre daha çekici kılmanın ikinci yolu, 
tasarda öngörülen yeni davranışa istenen değerler eklemeye çalışmak, yeni 
davranışı olumlu anlamda eski davranıştan daha çekici kılmaktır. Birinci 
yol —değişikliğin geliminin azaltılması— bu bölümde tartışılacaktır. İkin-
ci yol -—tasarlara uymaya yeni değerler bağlama konusu— Bölüm 22'de 
ele alınacaktır. 

SÜREDURUMUN GELİMİ 

Alışkanlıkları değiştirmek çok güç olduğundan, gerçekçi tasarcılar, 
amaçlarını olağan uygulamayı olabildiğince az tedirgin ederek gerçekleş-
tirmeye çalışırlar. Olağan uygulamada önemli değişiklikleri gerektiren bir 
tasara genellikle uyulmaz. Az sayıda değişikliği gerektiren bir tasar ise, 
uygulama ile görevli olan aracı kişilerin enaz bir çabası sonucunda ileri 
ölçüde bir uyma sağlayabilir. 
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Uymayı Kolaylaştırma 

Davranışlar en az direnç yollarını bulup izleme eğilimi gösterdiğine 
göre, bireylerin sıkıntılara katlanmasını gerektiren bir tasara uymayı sağ-
lamak, öbür koşullar eşitse, az bir çaba isteyen tasarlara uymayı sağlamak-
tan daha güçtür. Kişilere yalınç bir bilgi belgesini doldurtmak, karışık bir 
belgeyi doldurtmaktan daha kolaydır; bir isteği ulakla yerine getirmele-
rini sağlamak, oraya kendilerinin gitmelerinin istenmesi durumuna oranla 
daha kolaydır. Başka özendirici önlemler yoksa ya da bunlar çok güçsüz-
se, tasarın etkili kılınabilmesi için onu uyulması olabildiğince kolay bir 
duruma getirmek gerekir. Burada öne sürülen düşünce apaçık gibi görüne-
bilirse de kamu yönetiminin düzenleyici çalışmalarında çoğu kez bu dü-
şünceye aykırı davranılır. Örneğin, birleşik generk, işçi birlikleri önder-
lerinden Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu'na (NLRB) üleşimci olmadıklarını 
beürten yeminli bildirge vermelerini istediğinde, birçok birlik yöneticisi-
nin tatsız bir görev saydıkları bu iş için çok kısa bir süre tanımıştı. Bildir-
geyi süresi içinde vermemenin çekisi, bildirgeyi vermeyen yöneticinin üye-
si olduğu işçi birliğini NLRB'nin işgörülerinden yararlandırmamaktı. Ger-
çekte yürütüm, bütün işçi birliklerinin NLRB'yi işleyimdeki anlaşmazlık-
ları en az düzeye indirecek bir araç olarak kullanmalarını istiyordu. Yü-
rütüm bu yola gitmekle, işçi birliklerinden istediğinin yerine getirilmesini 
güçleştiriyor, böylece de kendi tasarlarını kösteklemiş oluyordu. 

Uymamayı Güçleştirme 

Tasarlara uymayı olabildiğince kolaylaştırmak önemli olmakla birlik-
te, uymamayı güçleştirmek de o ölçüde önemlidir. Tasarcılar belirli bir 
davranış biçimini azaltmak istiyorlarsa onları güçleştirecek birçok en-
geller koyabilirler. Süredurumun gelimiyle oynama biçiminde kendini gös-
teren bu yönteme "engellerle düzenleme" adı verilebilir. Buna örnek ola-
rak, kendi topraklarıyla ilgili olarak önemsiz değişiklikler isteyen kişiler 
için karmaşık bir gözden geçirme yöntemi koyan bir kent bölgeleme yö-
netmeliği gösterilebilir. 

Tasara Uyma Geliminin Kaydırılması 

Süredurumdan doğan gelimler bir ölçüde "alıcılar"dan ara kişilere, 
düzenlemeyi yapan kurumun görevlilerine kaydırılabilir. "Alıcının dediği 
doğrudur" sözünde, süredurumdan doğan gelimlerde böyle bir kaydırma-
nın yapılmakta olduğu anlamı saklıdır. Bir tasarın yükü kaydırılabilir, 
çünkü örgütün kendi görevlileri üzerinde alıcılar üzerinde olduğundan 
daha büyük bir özendirme gücü vardır. 

Tasara uyulmasını sağlamada bu yöntemin kullanılmasının iyi bir ör-
neği, alt gelir kümelerindeki vergi yükümlülerine uygulanmakta olan bu-
günkü gelir vergisi bildirme yöntemidir. Bildirgeli yükümlülerin çoğun-
luğunu oluşturan, kendileriyle ilgili olarak sayış incelemesi ya da kovuş-
turma gibi olumsuz araçların kullanılma olasılığı görece az olan bu gibi 
kimseler, yalnız kendilerine işverenlerce verilen, vergiyi kaynakta kesme 
bildirgesine birkaç bilgiyi yazmak durumundadırlar. İşin geri kalan bö-
lümü Vergi Kolunda, ödenmesi gereken en düşük vergiyi, geri verilmesi 
gereken tutarı ya da ek vergi tutarını saptayan görevlilerce yapılır. 
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Kimi kez tasarcılarm alıcılar üzerinde büyük bir özendirme gücü var-
dır; dolayısıyla yükün bir bölümünü onlara kaydırabilirler. Örneğin, bel-
geye bağlama işlerini tasarlayanların tüketiciler üzerinde böyle bir güç-
leri vardı. Çünkü tüketiciler, belge defterleri  olmadan belgeye bağlanmış 
özdekleri satın alamazlardı. Çoğu gönüllülerden oluşan, ağır bir iş yükü 
altında bulunan belgeye bağlama kurullarının işini azaltmak için, basılı 
başvurma belgeleri, doldurma kolaylığından çok işlem görme kolaylığı 
göz önünde bulundurularak çizilmişti. Süredurumdan doğan gelimlerin 
(sıkıntının) alıcılara kaydırılması, gelecek bölümde ele alınacak olan yet-
ki belgesi verme çalışmalarının ana özelliğidir. 

Süredurumdan doğan sıkıntıların alıcılar üzerinde büyük bir özen-
dirme gücü bulunan kamu görevlilerince onlara kaydırılması, kimi kez söz 
konusu görevlilerce kötüye kullanılır; saygısızca bir "ister bırak ister al" 
tutumuna yol açabilir. Tasarların yurttaşın duyguları ile çıkarları gerek-
siz yere incitilmeden etkili olmaları isteniyorsa, bu eğilimin, genörgütün 
sürekli olarak göz altında bulundurulması gereken gerçek kötülüklerinden 
biri olduğunu unutmamak gerekir. 

TİNSEL GELİMLERİN AZALTILMASI 

Bundan önceki bölümde, tinsel gelimler, tasarların toplumun töreleri 
ile inançlarına aykırı düşmeleri ya da onlardan yardım görmemeleri du-
rumunda kendini gösteren direnmeler olarak tanımlanmıştı. Tinsel" ge-
limler çok yüksekse tasara uygunluğu sağlamak için gerekli davranışların 
gelimi de çok yüksek olacaktır. Aşın durumlarda, örneğin orduya katılmak 
istemeyenlerin çıkardığı bir karışıklıkta, direnmeyi gidermek için süel bir-
likler kullanmak gerekebilir. Böyle bir durum, kamusal tasarların geniş 
yığınların ülevleriyle denkserlik duygularını bir devrim korkutması ya-
ratacak ölçüde yaraladığı dönemlerde ortaya çıkar. Bugün birçok ülke-
lerde görülen durum budur. 

Tasarın Yürürlükteki Değerlere Uydurulması 

Tinsel direnmeleri azaltmanın apaçık yolu, tasarların topluluğun ana 
değerleriyle uyumlu kılınmasını kesinlikle sağlamaktır. Bu düşünce, tasar-
ların yurttaşları özel bir işlem görmek üzere kümelere ayırdığı durum-
larda özellikle önem taşır. Topluluk içinde, kümelere kimlerin sokulma-
sı gerektiği konusunda yaygın, güçlü kanılar bulunur. Tasarlar toplulu-
ğun bu inançlarıyla değerlerine uymazsa, yurttaşlara değişik işlem yapıl-
dığı yolunda çığlıklar yükselecek, tasara uyulmasını sağlamak çok güçle-
şecektir. 

Toplumumuz içinde birçok çatışmalar bulunduğu için, tasarları tüm 
ilgililerin üzerinde birleştiği değerlere dayandırmak olanağı pek seyrek 
bulunur. Örneğin, anasoylararası ilişkiler konusunda ortak bir aktöre ya-
sasının bulunmayışı büyük güçlüklere yol açmaktadır. Birleşik generkin, 
savutlu güçlerde, oy ülevinin kullanılmasında, işlendirme alanında, bir-
leşik generk kaynaklarından yardım gören konut tasarılarında Karaderi-
lileri, öbür azınlık kümelerini, Kuzeyli akları, Güneyli aklan eşit ölçüde 
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mutlu edecek bir ayrım gözetmeme (ya da gözetme) tasarı ortaya koyma-
sı bugün için olanaksızdır. Ortaya konacak şu ya da bu tasara, onu uygun 
bulmayan kümeler geniş ölçüde karşı çıkacaklardır. 

Tasarla Toplum Değerleri Arasında İlgi Kurma 

Bir topluluğun değerleri binde bir apaçık, tutarlı ya da somuttur. Bir-
çok tasarların toplumun değerlerine ne ölçüde uygun ya da aykırı oldu-
ğu, tümüyle belirli değildir. Bundan dolayı, izlencelere karşı olan tutum-
ları etkilemede kullanılan önemli bir yöntem, bu izlencelerle geniş ölçü-
de onanan değer simgeleri arasında ilişki kurmaktır. Örneğin, tekellere 
karşı bir izlence "yarışma ilkesine dayanan Amerikan özel girişim düzeni" 
simgesine bağlanabilir. Bu yöntem bir yandan değişikliğin tinsel sıkıntısı-
nı azaltan bir araç, öte yandan tasarla olumlu birtakım değerler arasında 
bağlantı kurma olarak nitelenebilir. Bu konu gelecek bölümde daha ay-
rıntılı olarak tartışılacaktır. 

KİŞİSEL ÇIKAR GELİMİNİN AZALTILMASI 

Kamu tasarları kişisel kazanç ya da kıvanç sağlama amacını güden 
tasarlarla çatışıyorsa, tasara uyulması kişisel bir özveriyi gerektiriyor de-
mektir. Bu gibi özverilere kişisel çıkar gelimi adını veriyoruz. 

Sıkıntının Azaltılması 

Bu sıkıntı da, süredurum geliminde olduğu gibi, çoğu kez amaçların 
olağan uygulamalarla ilişkilerde olabildiğince az bir tedirginlik yarata-
rak gerçekleştirilmesi yoluna gidilerek azaltılır. Örneğin, konut sıkıntısını 
azaltmak amacını güden tasarlar, geniş ölçüde özel konut yapımı çalışma-
larına ya da özel kaynakların akçal yardımına bağlı kalmıştır. Bu tasarlar 
bile, kamusal konut tasarılarına bir ölçüde yer verdikleri için özel yapım-
cıların yoğun direnmesiyle karşılaşmıştır. Yine, İkinci Büyük Savaş sıra-
sında savaşın yürütülmesiyle ilgili üretim, nerdeyse tümüyle, bu amaçla 
kamu görevine alman iş adamlarının gözetimi altında olağan işleyim ku-
ruluşları aracılığıyla geliştirilmişti. Eylemli generk karışması ya da Bi-
rinci Büyük Savaş sırasında demiryollarının çalıştırılması gibi uygulayım-
sal araçların kamu eliyle yönetilmesi yoluna, ancak işleyimdeki anlaşmaz-
lıklar üretimi düşürme olasılığını yarattığında gidilmiştir. 

Yitiklerin Karşılanması 

Çoğu kez, tasarlara uymanın gerektirdiği kişisel özveri (çıkar gelimi) 
akçayla ölçülebilir. Bu gibi durumlarda, Amerikan kamu yönetiminde sık 
sık kullanılan bir yöntem uygulanarak, dokuncaya uğrayanların yitikleri 
karşılanabilir. Bu gibi uygulamalara örnek olarak, savaşların yürütülmesi 
ya da kazanılması bakımından önemli olan özdekleri üretenlere belirli bir 
kazanç güvencesi tanınması, Tarımsal Düzenleme Yasası'nın öngördüğü 
ürünü azaltma ödemeleri, İkinci Büyük Savaş sırasında Kuzey Doğu'ya 
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sıvıtaşırlar* yerine kara taşıtlarıyla yeryağı taşımanın gerektirdiği ek gi-
derleri karşılamak için yapılan ödemeler gösterilebilir. 

USSALLIK GELİMİNİN AZALTILMASI 

Ussallık gelimini, yararlı bir amacı gerçekleştirmez gibi görünen ey-
lemlere girişmekten tedirgin olma biçiminde tanımlamıştık. Kişilerin us-
sal olmayan birçok bilinçaltı davranışları bulunabilmekle birlikte, onlar-
dan bir davranışta bulunmaları istendiğinde yine de nedenini bilmek is-
terler; "gerekli de ondan" sözü doyurucu bir karşılık olmaz. 

Tasar Gereklerinin Azaltılması 

Ussallık dürtüsünden kaynaklanan direnmelerin azaltılmasında ilk 
adım, yerine getirilmesi istenen bir gereğin ya da yükümlülüğün sağlam 
bir nedene dayanıp dayanmadığını ortaya koymak amacıyla tasarın titiz-
likle gözden geçirilmesidir. Kamu tasarlarında yer alan bu gibi gerek ya 
da yükümlülüklerin çoğu, öbür kamu tasarlarının, eski çalışma yöntem-
leriyle yollarının körü körüne izlenmesinin bir sonucudur. Özel kesimde 
yönetim danışmanlarının, kamu yönetiminde örgüt - yöntem uzmanlarının 
sayısında görülen hızlı artış, eskimiş, işe yaramaz işlemdizileriyle gerek-
lerin varlığını açıkça göstermektedir. Böyle bir gelişmenin kamusal dü-
zenleme alanında da kendini göstermesi kuşkusuz eşit ölçüde verimli iyi-
leştirmelere yol açacaktır. Bunun yalınç bir örneği, adlam onayı için onar-
larda*1* boşuna yitirilen değerli sürelerdir. Tüze alanı bu gibi eskimiş, ya-
rarsızlaşmış yükümlülüklerle öylesine onulmaz bir biçimde doludur ki, 
bu yükümlülüklerin çağcıl bir düzenlemeye elverişliliği bile tartışılabilir. 
Kamu kuruluşlarında (ayrıca özel kesimde) kullanılan bilgi belgelerindeki 
bilgilerin birçoğu kullanılmamakta, sorular salt eskiden beri soruldukları 
ya da belgenin oluşturulması sırasında bir görevli o bilginin yararlı ola-
bileceğini belirsiz olarak sezinlediği için sorulmaktadır. 

Onanabilir Nedenler Bulunması 

Tasarın tüm gereklerinin bir gereksinmeye dayandığı kesinlikle or-
taya konduktan sonra, ussallık gelimini azaltmada ikinci adım, bu gerek-
ler için usa uygun nedenlerin saptanarak etkilenen kişilere bildirilmesi-
dir. Kişiler tasarın gereklerini usa uygun bulurlarsa onların başına buy-

* Sıvıtaşır sözcüğünü İngilizce kökenli tanker karşılığı olarak 1979 yılında tü-
retip bu yapıtın 1980 baskısından bu yana kullandık. İngilizcede tanık, 'içine sıvı 
konmak üzere yapılmış büyük kap,' tanker ise 'yeryağı, şeker pekmezi, su gibi sı-
vıları taşımada kullanılan, çelikten yapılmış yük gemisi' anlamma gelir. Tanker 
sözcüğü, İngilizcede yalnız gemiler için kullanılmasına karşılık, bizde özel olarak 
yeryağı taşımak üzere yapılmış kara taşıtları için de kullanılmaktadır. Tümcenin 
gelişinden hangisinin söylenmek istendiği açıkça anlaşılmıyor ya da ikisinin bir-
birine karışması olasılığı bulunuyorsa sıvıtaşır'ın yanma gemi sözcüğü de eklene-
bilir. (Çeviren) 

** Onar sözcüğünü noter karşılığı olarak 1979 yılında türetip bu yapıtın 1980 
baskısından bu yana kullandık. (Çeviren) 
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ruk ya da genörgütsel, yazçizci olduğu duygusuna kapılmazlar. Söz ko-
nusu nedenlerin onanabilir nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır. 
Kişiler "gerçek" nedenlerin neler olduğu konusunda tartışabilirler, ancak 
bir nedenin onanabilir olup olmaması kişilerin onu onayıp onamamasına 
bağlıdır. 

Nedenlerin Duyurulması 

Tasarın koyduğu gereklerle yükümlülüklerin dayandığı nedenlerin 
onun etkilediği kimselere duyurulması belki de bu nedenlerin bulunma-
sından daha güçtür. Bu gereklerle yükümlülüklerin dayandığı nedenlerin 
—geniş yığınların düzenlenmesi durumunda olduğu gibi— yaygın bir an-
layışla karşılanması gerekiyorsa, böyle bir duyurma için tüm bildirişme 
araçlarına gereksinme duyulabilir. Çağdaş yönetimler, tüm ilgililere ses-
lenebilmek amacıyla günlüklerin yanı sıra yayaçtan, sinemadan, duyuru 
tahtalarıyla asılardan da yararlanmaktadırlar. Tasarın küçük bir kümeyle 
ilgili olduğu durumlarda çoğu kez doğrudan doğruya yazışma yoluna gi-
dilir. Özel uğraş birliklerinin belletenleri gibi davranışları düzenlenen 
kümelerin kendi örgütlerinin bildirişme yolları da bu amaçla gittikçe daha 
çok kullanılmaktadır. Tasarlama sırasında ilgili kümelere danışma, bu so-
nuncu aracın daha ileri bir biçimidir. Tasarlama sırasında tasarların et-
kilediği kümelerin sözcülerine damşılırsa, ilgililer böylece tasar gerekle-
rinin arkasında yatan nedenleri de öğrenmiş olurlar. Bunun sonucu ola-
rak da kendi kümelerine tasarı benimsetmek için çaba gösterebilirler. 
Kümelere danışma konusuna bu bölümde daha sonra yine değinilecektir. 

BOYUN EĞME GELİMİNİN AZALTILMASI 

Sekizinci Bölüm'de, kişilerin çeki korkusu ya da yetkili bir kişiden 
gelen buyruk dışındaki birtakım nedenlerle de boyun eğebilecekleri be-
lirtilmişti. Korkutmadan ya da açık bir yetke gösterisinden tedirgin olma-
nın doğurduğu direnmeleri azaltabilmek için, tasarlar korku dışında da 
birtakım güdüler sağlamalı, zorbaca ya da yukardan bakan bir biçimde 
düzenlenmemelidir. îstek uyandırılan ya da kişisel çıkarlara seslenilen du-
rumlarda boyun eğme gelimi ya da sıkıntısı söz konusu değildir. Bir ta-
sardan etkilenen kişiler onun anlamını, yararını görebiliyorlarsa, tasarın 
gereklerine uyulması küçültücü olmaz; çeki korkusuyla sağlanmaya çalı-
şılan uymada olduğu gibi kişinin onuru yaralanmaz. 

Boyun eğme sıkıntısı daha çok kamu yönetimi tas aralarının "yasayla 
tüm sorunların çözüleceği" yolundaki tutumlarından doğmaktadır. Generk 
işleri konusundaki geleneksel tutumumuz tüzel bir nitelik taşımış, kamu-
nun generke karşı salt bir boyun eğmeyle yükümlü bulunduğuna, dola-
yısıyla istenen sonuçların kendiliğinden gerçekleşmesi için tasarcılarm yap-
maları gereken işin yalnız bir buyruk çıkarmak olduğuna inanılmıştır. 
Generk yönetimi konusundaki bu tutumla onun düzenleyici eylemleri bal-
kı düğmesini çevirmek gibi kolay sanan görüşü, cağımızın ortaya çıkar-
dığı geniş yığınların düzenlenmesine ilişkin sorunları çözmeye elverişli 
değildir. Uzun dönemde, boyun eğme sıkıntısını azaltmanın belki de en iyi 
yolu, tasarcılarm yetiştirilmesi, onlara kamu eliyle düzenlemenin nitelik 
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yönünden öbür türlü düzenlemelerden —örneğin bir derneğin üyelerinin 
davranışını düzenlemesinden— ayrı olmadığı düşüncesinin aşılanmasıdır. 

Boyun eğme sıkıntısı biraz da saygınlık ayrımlarının bir sonucudur. 
Birçok kimseler eşit ya da daha düşük saygınlıktaki kimselerden buyruk 
almak istemezler. Bu gerçek, özel iş çevrelerinin kamu eliyle yapılan dü-
zenlemeye karşı gösterdiği direnmeyi de bir ölçüde açıklar. Gerçekten, 
Amerika'da iş adamları kamu görevlilerinden daha çok kazanır, çok daha 
yüksek bir toplumsal saygınlık taşırlar. Boyun eğme sıkıntısı saygınlık 
ayrımlarıyla ilgili olduğundan, bu sıkıntı, tasarların çok yüksek saygınlık-
lı kimselerce açıklanması sağlanarak bir ölçüde azaltılabilir. Bir tasarın 
Başkan'ca açıklanması böyle bir yoldur. Başkan'ın 1948 yılındaki besin 
koruma izlencesi, o sırada "Başkanlık Yurttaş Besin Kurulu'nun başına 
geçirilen Lever Kardeşler ortaklığı başkanı Mr. Charles Luckman'm yük-
sek saygınlığından yararlanarak gönüllü bir uyum sağlamak amacıyla baş-
latılmış, ancak pek başarılı olamamış bir girişimdir. 

Tasarlara karşı gösterilen öbür direnmelerde olduğu gibi, boyun eğme 
sıkıntısı da tasarlar düzenlenirken ondan etkilenecek kimselere danışı-
larak azaltılabilir. Tasarlamada kümeye danışma, çeşitli direnmeleri azalt-
tığı, kamu yönetiminde artan bir ölçüde kullanıldığı için bu uygulamanın 
daha ayrıntılı olarak tartışılması uygun olacaktır. 

KÜMELERE DANIŞMA 

Kümeye danışma, tasarların yöneldiği kimselerin ya da onlar adına 
konuşanların tasarlamaya katılmasıdır. Danışmanın nasıl yapılacağının 
tartışılmasına geçmeden önce, düzenleyici bir örgütle bu örgütün davra-
nışlarına ilişkin tasarlar düzenlediği yurttaşlar arasındaki ilişkinin nite-
liğini genel olarak gözden geçirmemiz gerekir. Burada konuyu, daha çok 
düzenleyici örgütlerle ilgili olarak ele alacağız. 

Alıcılarla Yönetkil İlişkiler 

Örgütlerin varlıklarını sürdürmeleri konusunu tartışırken, bir örgü-
tün alıcılarının o örgütle ikili bir ilişki içinde bulunduğunu belirtmiştik. 
Bir yandan, örgüt, alıcılardan birtakım davranışlarda —tasarların öngör-
düğü davranışlarda— bulunmalarını bekler. Öte yandan alıcıların büyük 
bir yönetkil gücü bulunabilir, dolayısıyla kendi davranışlarını etkileyecek 
tasarları düzenleyen örgüt üzerinde güçlü etkiler yapabilirler. Bir örgüt 
sevilmeyen birtakım düzenleyici kuralları uygulamaya çalışırsa, bir yan-
dan uygulamada büyük güçlüklerle, öte yandan sert yönetkil tepkilerle 
karşılaşabilir. 

Buraya dek "alıcılar" sözünün iki anlamını birbirinden kesin olarak 
ayırmadık. Bölüm 18'le 19'da bu sözü, çıkarları örgütün çalışmalarından 
geniş ölçüde etkilenen, dolayısıyla başlıca yönetkil yandaşlık ya da karşıt-
lık kaynağı olan kümelerle ilgili olarak kullandık. Tasarlama konusundaki 
bölümlerde ise "alıcılar" sözcüğünü tasarlamayla davranışları değiştirile-
cek olan kümeleri anlatmak için kullandık. Kamu işgörüleri söz konusu 
olduğunda bu iki küme geniş ölçüde birbirinin özdeşidir; düzenleme ey-
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lemleri söz konusu olduğunda böyle bir özdeşlik bulunabilir de, bulunma-
yabilir de. Buradaki tartışmada gördüğümüz gibi, düzenleme durumunda 
tasara karşı olumlu ilgi duyan ancak davranışları tasar kapsamına girme-
yen, tasara karşı olumlu ilgi duyup tasar kapsamına giren, son olarak da 
tasar kapsamına giren ancak ona karşı çıkan kümeler söz konusu olabilir. 

Yönetilenlerin Onaması. Bu incelemeden sonra, kamu kuruluşlarının 
nasıl olup da düzenleme eylemlerinde bulunabildiklerini anlamak gerçek-
ten güçleşir. Bununla birlikte, düzenleyici izlencelerin yakından incelen-
mesi bu güçlüğün giderilmesinde yardımcı olabilir. Şu ya da bu kamu 
görevinin sürdürülebilmesinde olduğu gibi, etkili bir düzenlemenin sür-
dürülebilmesi için de yararlanılan yönetkil yandaşlığın karşılaşılan yönet-
kil direnmeden daha ağır basması gerekir. Gerekli yönetkil yandaşlık aşa-
ğıdaki üç kaynaktan birinden (ya da birkaçından) sağlanabilir: 

1. Yandaşlık, toplumdaki —kurumun alıcıları arasında bulunmayan, 
çıkarları da bir bakıma onlarınkine aykırı düşen— geniş ya da yönetkil 
bakımdan güçlü kümelerce sağlanabilir. Örneğin, tarımcılar, yüksek de-
miryolu biİdirmeliklerinin tarımsal ürünlerde eder düşüklüğünün başlıca 
nedfci.i  olduğuna inandıkları için, güçlü tarımsal kümeler demiryolu biİ-
dirmeliklerinin düzenlenmesini sağlayabilmişlerdir. İşçi kümeleri de yö-
netkil bakımdan etkili oldukları dönemlerde, gündeliklerle çalışma süre-
lerinin düzenlenmesini, birtakım toplu sözleşme yöntemlerinin uygulan-
masın) sağlamayı başarmışlardır. 

2 Kamu yönetiminin düzenleyici eylemleri, alıcılar kümesinin güç-
lü birtakım bölümlerinin çıkarlarına karşı durmak şöyle dursun, gerçekte 
onlara yararlı olabilirler. Örneğin, süt ederine ilişkin yasalar, süt üretici-
leriyle süt dağıtıcıların davranışlarını düzenliyor gibi görünmekle- birlik-
te, gerçekte süt tüketicilerine karşı, bu kümelerin kazançlarını artıracak 
bir biçimde uygulanmışlardır. Uğraş yetki belgelerine ilişkin yasalar söz 
konusu uğraşlara girişi kısıtlayarak, o uğraşların eski üyelerinin geçimsel 
durumlarıyla saygınlıklarını korumak üzere —artan bir ölçüde— kullanıl-
mışlardır. 

3. Alıcılar kümesi, düzenleyici kuralları, kısa dönemli çıkarlarına bir 
ölçüde ayları olsa da, ilerde daha sıkı, daha sıkıcı birtakım düzenlemeleri 
getirebilecek yönetkil güçleri önlemek amacıyla benimseyebilr. Örneğin, 
kamu işletmeleri, işgörülerinden yararlananların tekelci işletmelerin bil-
dirmeliklerini diledikleri gibi belirlemelerini önlemek amacıyla er geç ör-
gütlenme yoluna gideceklerini anladıkları için, bildirmeliklerle ilgili dü-
zenleme önlemlerine karşı daha yumuşak bir tepki göstermişlerdir. Ger-
çekten de, bu konuda gösterilebilecek aşırı bir direnme onlar için kamu-
laştırma yıkımına dek gidebilirdi. 

Varlığı sürdürme konusundaki incelememizde, bir alıcılar kümesinin 
ya da onun bir bölümünün davranışlarının, ancak çıkarlarının kendilerin-
den daha da güçlü olan kümelerin çıkarlarıyla çatıştığında, düzenlemenin 
alıcılar kümesinin güçlü kesimlerinin çıkarlarına aykırı düşmekten çok 
onlara yarar sağladığında ya da düzenlemenin daha da kötü bir olasılık 
karşısında tek yol (bu gerçekte ilk iki ulamın karışımıdır) olduğunda dü-
zenlenebileceği sonucu çıkmaktadır. Durum ne olursa olsun, düzenleme-
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niıı bulunduğu bir yerde alıcılar arasındaki çıkar kümelerinin düzenleme 
sürecini etkilemeye çalışırken yararlanacakları güçlü nedenler bulunacak-
tır. Bunda başarılı oldukları ölçüde, düzenleme, "yönetilenlerin" ya da 
onlar arasındaki güçlü kümelerin "denetim"ini sağlayan bir sürece dönü-
şecektir. 

Yönetilenlerin Uyguladığı Denetim. Örneğin, üye generklerdeki, sa-
ğaltmanlara yetki belgesi verilmesiyle ilgili düzenleyici kuralları düşüne-
lim. Bu gibi düzenlemelerin apaçık olan amacı, kamuyu sağlık alanında 
çalışan yeteneksiz kişilere karşı korumaktır. Bununla birlikte, sağaltman-
lık uğraşı üyelerinin öteden beri bildikleri gibi, söz konusu yetki belgesi 
yöntemi, eğitim görmüş sağaltmanları sağlıkbilim öğreniminin gerektir-
diği pahalı yetişme döneminden geçmeden sağaltmanlık yapmak isteyen-
lerin "ülevsiz" yarışması ile "aktöreye aykırı" tanıtım ya da çalışma yön-
temlerine karşı da korur. Sağaltmanlık uğraşı üyeleri yine bilmektedirler 
ki, yetki belgesi yasaları ile sağlıkbilim okullarına girişin denetim altın-
da bulundurulması, sağaltmanlığın akçal kazançlarının uğraşa pek çok 
sayıda kimsenin girmesi sonucunda azalmasını önlemek amacıyla da kul-
lanılabilir. 

Üstelik, düzenleme süreci, doğrudan doğruya, sağlam bir biçimde, 
uğraşın kendi elinde bulunmaktadır. Bu, düzenleyici kuruluşun söz konusu 
kümeye danıştığı anlamına gelmez. Üye generklerdeki düzenleyici kuru-
luşların eylemli yönetkil denetimi, nerdeyse hep üye generk yasama ör-
genlerinden çok üye generklerle county'lerdeki sağaltman birliklerinin 
elindedir.1 

Sağaltmanlık uğraşı, düzenleme çalışmalarının davranışları düzenle-
nenlerce, onlar yararına denetlenmesinin kuşkusuz tek örneği değildir. 
Berberler, deri, saç, tırnak sağlığı alanında çalışanlar, boru donammcıları, 
durağan işletke kullanıcıları bu durumun başka örnekleridir. Savunman-
larla ölçmenler sağaltmanlara kıskanç gözlerle bakmakta, ancak generkin 
düzenleyici yetkilerini kendi yararlarına kullanmayı şimdilik o ölçüde ba-
şaramamış bulunmaktadırlar. 

Tecimle işleyimin generk eliyle düzenlenmesi alanında bu durumun 
sayısız örnekleriyle karşılaşılır. Genellikle, en iyi karşılanan, en iyi uygu-
lanan düzenlemeler, iş çevrelerinin içerden gelen çekincelere karşı korun-
mada birer araç olarak yararlandıkları düzenlemelerdir. Borç Belgitleri 
Borsası Yasası bu yaygın uygulamayı açıklayan bir örnektir. 1929 borsa 
çöküntüsünde, vurgunculuktan doğan kamusal dokuncalar, nerdeyse tüm 
yatırım düzenine karşı kesin bir güvensizlik yaratmıştı. Borç Belgitleri 
Borsası Yasası, yurttaşları sorumluluk duygularından yoksun vurguncu-
larla uğraşman aracılara karşı korumak amacını güdüyordu. Yasa, baş-
langıçta çoğu borsa acentelerinin karşı çıkmalarına karşın (kimisi içerdiği 
kurallardan bir bölümüne bugün bile karşıdırlar), çok geçmeden onların 

1 Osteopatlar* gibi yarışdaş uğraş kümelerinin sağaltmanlarmkine karşıt dü-
şecek yönetkil baskılar yapabildikleri üye generklerde durum bundan biraz deği-
şik olabilir. 

* Osteopatlar, Birleşik Amerika'da olağan sağlıkbilim öğrenimi görmeksizin 
sağaltmalık yapan, ancak eski bir gelenekleri olduğu için kaldırılmaları yoluna 
da gidilemeyen bir çeşit sağaltmanlardır. (Çeviren) 
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tümüne yarışma eşitliği sağlamış, o uğraşın sorumlu üyelerim daha az so-
rumlulara karşı etkili bir biçimde korumuştu. 

Daha yakın bir geçmişte, yatırım aracıları, düzenleme eylemlerini da-
ha olumlu bir biçimde, kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullanma 
yollarını aradılar. New York borsası gibi eski, yerleşmiş kuruluşlar, borsa 
üyesi olmayan tezgâh başı aracılarının davranışlarını daha sıkı bir biçim-
de düzenlemenin yollarını aradılar. 1938 Maloney Yasası'nm yüreklendir-
diği bu tezgâh başı aracıları, borsaların yasama örgeni aracılığıyla yap-
tıkları baskıları karşılayabilmek, Borç Belgitleri - Borsa Kurulu'ndan ge-
lebilecek daha sıkı bir düzenlemeyi önlemek amacıyla kendi aralarında 
bir çeşit kolluk görevi yapmak için araya gelerek Borç Belgiti Alımsatım-
cıları Ulusal Birliği'ni kurdular. 

Danışmanın Nedenleri 
Bir düzenleyici izlencenin yönelmiş bulunduğu kimseler, izlence üze-

rindeki etkilerini artırıp çıkarlarını korumaya yarayacak bir araç olarak, 
kendilerine danışılmasını coşkunlukla isteyebilirler. Öte yandan, görmüş 
geçirmiş bir küme izlencenin tasarlanmasına katılarak sorumluluğa or-
tak olduğunda eleştirme ülevlerini, eleştirme olanağını bir ölçüde yitir-
miş olacağını düşünebilir. Örneğin, Savaş Çalışma Kurulu eşit sayıda iş-
çi, işveren, yurttaş yansıthıanlarının katılmasına olanak sağlayacak bir bi-
çimde örgütlenmişti. Duruma göre, işçi önderleri ya da işverenler, çoğun-
luk vargısına karşı oy verdiklerinde bile, Kurul vargılarına katıldıkları 
için bu vargıların sorumluluğunu paylaşmaktaydılar. Bunun sonucu ola-
rak, Kurul'a sürekli olarak katıldıkları için gerçekte tümüyle karşı ol-
duklarında bile onun izlediği yöneltiye açıkça arka çıktıkları ya da en 
azından Kurul vargılarına uyulmasını istedikleri varsayılıyordu. Kimi kez 
işçi, kimi kez işveren yansıtmanları Kurul'a katılmama korkutmasında 
bulunmuşlardı. Genellikle, bir alıcılar kümesi, bu gibi durumlarda ancak, 
yönelti üzerinde gerçek bir etki yapabildiği, kendi çıkarlarına bir ölçüde 
uygun bir izlencenin benimsenmesini sağlayabileceği duygusu içinde bu-
lunduğu sürece katılmayı sürdürmek isteyecektir. 

Bir düzenleyici izlencenin yöneticileri, ilgili yurttaşlara danışmayı ya 
iyi bir tasarlamanın gerektirdiği bilgileri sağlama aracı olarak, ya diren-
meleri önlemek amacıyla ya da iki amacı birden sağlamak için isteyebi-
lirler. Bununla birlikte, düzenleyici kuruluş açısından da danışmanın bir 
sıkıntısı vardır. Böyle bir danışma, davranışları düzenlenen kümeye yeni 
bir etki olanağı sağlar; genellikle ilişkilerin olumlu, sürekli bir biçimde 
yürütülebilmesi için örgütün durum gerektirdikçe önemli ödünler vermesi 
sonucunu doğurur.2 

Danışma Biçimleri 
Danışma, biçimsel ya da doğal birçok yollardan gerçekleştirilebilir. Bir 

örgütte "alıcılar" kümesinden alınıp onu benimsemeyi bir ölçüde ya da tü-
2 Philip Selznick'in TVA and the Grass Roots adlı incelemesi, çalışma izlence-

sini tasarlarken kamuya dayanmaya büyük önem veren bir kurumda danışmanın 
doğurduğu sonuçlar üzerinde yapılmış değerli bir incelemedir. 
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müyle sürdüren kimselerin görevlendirilmesi, gerçekte doğal bir danış-
ma biçimidir. İş çevreleri, OPA'nın yönelti saptayan görev yerlerine iş 
adamlarının getirilmesini (bu deyim ne denli belirsiz olursa olsun) gerek-
tiren yasa buyruğunu, kuşkusuz kendi görüşlerinin bu kurumda dile geti-
rilmesini sağlayan bir araç saymaktaydılar. 

Biçimsel danışma yollan arasında, komuta çizgisinde ya da kamusal 
kurullarda yansıtılma, danışma kurulları kurulması ya da alıcılar küme-
sinden danışmanlar atanması gibi yollar anılabilir. Savaş Çalışma Kurulu, 
bu tür yansıtma yönteminin bir örneğidir. Bir başka örnek, nerdeyse hep 
(çoğu kez de bir yasa buyruğu gereği olarak) sağaltmanlardan oluşan sağ-
lıkbilimsel yetki belgesi kurullarıdır. Kent tasarlama birimleri, taşınmaz 
iyeleri, anasoysal ya da ulusal azınlık kümeleri, işleyim kuruluşları, işçiler 
ile benzerleri gibi çeşitli yöresel çıkarların dile getirildiği danışma kurul-
larının yardımlarından sık sık yararlanırlar. İşleyimsel danışma kümele-
rinin görüşüne, kendilerini ilgilendiren izlenceler söz konusu olduğunda 
sık sık başvurulur. Özellikle birleşik generk, bu gibi durumlarda çoğu kez 
dış danışmanlardan yararlanır. 

Bu değişik yöntemlerin etkililiği bir ölçüde danışmanın amacına bağ-
lıdır. Örneğin, dışardan danışmanlar atanması çoğu kez belirli bir iş kolu 
üzerinde uygulayımsal bilgi toplamanın en etkili yoludur. Danışmanlar, 
söz konusu duruma ilişkin bilgileri, anlakları, anlatım yetenekleri göz 
önünde bulundurularak seçilebilirler. Bununla birlikte, gerekli bilgiler ta-
sarlara karşı gösterilebilecek tepkilerle ilgiliyse, tasarcıların küme yansıt-
manlarıyla yüz yüze ilişki kurup tepkilerini gözleriyle görebilecekleri bir 
kurul belki de daha verimli olacaktır. 

Danışmanın başlıca amacının tasarlara karşı direnmelerin azaltılması 
olduğu yerlerde, danışma kurulları daha etkili olabilir. Böyle bir kurulun 
tasarla ilgili yurttaşlar kümesinin genel onayını sağlamadaki etkililiği ge-
niş ölçüde onun yansıtma niteliğine bağlı olacaktır. Önemli kümeler ya 
da alanlar savsaklanırsa, söz konusu kümeler kendilerine önem verilme-
diği duygusuna kapılır, izlenceye karşı böyle bir danışma kurulunun bu-
lunmaması durumunda olduğundan daha çok tepki gösterirler. 

Böylece, tasarlamaya katılan danışma kurulları, düzenlemenin arka-
sında yatan nedenleri öğrenmiş olurlar. Kurul üyeleri tasara olan gerek-
sinmeye inanıyorlarsa, onu kendi kümelerinin öbür üyelerine karşı da sa-
vunurlar. Söz konusu kurul üyeleri, gerçekte, generkin kamusal ilişkiler 
çalışmalarının bir uzantısına dönüşürler. Bu üyeler alıcılar kümesinden 
oldukları için, söz konusu küme üyelerinin onları yabancılardan daha çok 
dinlemeleri olasılığı yüksektir. 

Kamusal tasarlardan etkilenen kümelerin yansıtmanları yönetilenler-
le yönetenler arasında düşünce birliği yaratma eğilimi göstermekle birlik-
te, okuyucular böyle bir anlaşmanın ancak bir uzlaşma karşılığında ger-
çekleştirilebildiğini unutmamalıdırlar. Bir kimsenin görüşüne bir tasara 
karşı direnmesini azaltmak için başvurulur da, o görüşe bir ölçüde önem 
verilmezse söz konusu direnmelerin azaltılması olasılığı yoktur. Danışma 
düzenleri kurulurken, tasarlarla izlencelere uygunluğu sağlama biçimin-
deki yararların davranışlan düzenlenen kümeye ek bir etki aracı veril-
mesinden doğabilecek sakıncalan gidermesine çalışılmalıdır. 
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SONUÇ 

Bu bölümde isteklendirme konusunda benimsenebilecek bir yaklaşımı, 
bir başka deyişle ilgili yurttaşlar bakımından tasara uyma sıkıntısının azal-
tılması konusunu tartıştık. Öbür yaklaşım, tasarın öngördüğü davranışa 
var olan davranışlara oranla daha büyük bir yeğleme değeri eklemek, 
bir başka deyişle alıcılar adını verdiğimiz yurttaşların tasara uymaları 
için olumlu nedenler ortaya koymaktır. Bu iki yaklaşım da bir tek sonu-
ca, bireylerin tasara uygun davranışı seçmeleri sonucuna götürür. Bun-
dan sonraki bölümde ikinci yaklaşımı inceleyeceğiz. 
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22. 
Bölüm 

UYGULAMA DÜZENLERİ: 
KURALLARA UYULMASINI SAĞLAMA 

Bu bölümde kişilerin tasarları onamaya nasıl isteklendirildikleri tar-
tışması ile daha önce ele alınan sıkıntının azaltılması konusu dışında ta-
sara konabilecek çeşitli özendirme türlerini incelemeyi sürdüreceğiz. Bu 
özendirmeler başlıca iki kümeye ayrılır: (1) Var olan yeğlemelerle değer-
lerin gücünden yararlanma, (2) değiştirilmesi söz konusu davranışların 
istenirliğini azaltarak tasarın gerçekleştirmek amacına yöneldiği davranışı 
daha çekici kılma. Kurallara uyanlara ödüller verme birinciye, uymama 
durumunda çekilendirme ise ikinciye örnektir. 

VAR OLAN DEĞERLERİN GÜCÜNDEN YARARLANMA 

Bölüm 21'de belirttiğimiz gibi, var olan davranış biçimi, çoğu kez kü-
me töreleri öyle istediği ya da (kazanç, toplumsal saygınlık elde etme gibi) 
bugünkü günde istenmekte olan sonuçlar doğurduğu için sürdürülür. Var 
olan güdüler şimdikilerin yerine tasarın gerçekleştirmek istediği davranış-
ları çekici kılmak için kullanılabilirse, bu güdüler tasara uyulmasını sağ-
lamada güçlü bir etki yapacaklardır. Yaymaca, öğretim ya da doğrulluk 
yaptırımı, topluluğun aktöre yasasının gücünden yararlanmada kullanılan 
başlıca araçlardır. Kişisel çıkarlara sesleniliyorsa, ya bir ödüllendirme dü-
zeni kurulabilir ya da alıcılar kendi kişisel çıkarları konusunda eğitilebi-
lirler. 

Yaymaca Yöntemi 
Tasarları çekici kdmak amacıyla topluluğun törelerinden yararlanmak 

için yaymaca yönteminin kullanılması konusuna yukarıda değinilmişti. Sa-
vaş sırasında alman düzenleme önlemlerine uymanın bir yurt görevi ol-
duğuna yurttaşları inandırmak amacını güden savaş yaymacası bunun iyi 
bir örneğidir. İkinci Büyük Savaş sırasında generk yaymacası özgecilik, 
yurtseverlik gibi toplum törelerinden yararlanmıştır. Bütün günlükler, ya-
yaç izlenceleri, asılar, izitler, savaşla ilgili düzenlemelere uymamanın al-
datıcılık olduğunu anlatmaya çalışıyor; yığımcılar asılarda birer sıçan 
olarak gösteriliyor; düzenleyici kurallara aykırı davrananlar "Hitler'in 
araçları" ya da beşinci kol olarak nitelendiriliyor; eleştiricilerin "bilme-
den yağıya yardım eden yolunu şaşırmış kimseler" olduğu söyleniyor; iş-
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birliği etmeyenler gevşeklikle suçlandırılıyorlardı. Bunların tümünde top-
luluğun aktöre düzeniyle ilgili birer sesleniş söz konusuydu; böylece de 
140 milyon duyuncun birer kolluk görevi yapabilmesi için, tasarlanmış 
davranışların aktörel davranış alanı içinde tutulmasına çalışılıyordu. 

Savaş sırasında, tasarların gerçekleştirmek istediği davranışları yük-
sek değer verilen amaçlarla ilgili göstermek, kamuyu istenen biçimde dav-
ranmanın iyi sonuçlar vereceğine inandırmak için de yaymacadan yarar-
lanılmıştı. Birçok kimselerin savaşın kazanılmasını çok istedikleri genel-
likle varsayıldığından, savaş dönemi yaymacasmın çoğu, eder denetimi, 
belgeye bağlama yöntemi, generk borç belgiti satın alma, savurganlıktan 
kaçınma ile benzerleri gibi belirli generk tasarlarına uymakla utku ara-
sındaki ilişkiyi göstermeye çalışmıştı. Yurttaşlara, satın alınan borç bel-
gitleri karşılığında top, uçak ya da başka savaş gereçleri alındığı söylen-
mişti. Yaymacalarm çoğunda, kapalı olarak, bir generk borç belgiti satın 
almamanın bir Amerikan erinin ölümüne yol açacağı düşüncesi belirtili-
yordu. Yapmaklarda, satımevlerinde, yazıevlerinde* toplu olarak borç bel-
giti satın alan kümelere, aldıkları belgitlerin Gök Gücü'ne belirli bir uçak 
"armağan" etme anlamı taşıdığı söyleniyordu. Bu isteklendirme yöntemi-
nin iyi bir örneği, işlenmiş besinlerle ilgili tasarı içine alan 13 sayılı Bel-
geye Bağlama Buyruğu'nun önsözünde yer almaktaydı. 

Savaş alanlarında bulunan erlerimizle denizcilerimiz beslenmeli, üstelik iyi 
beslenmelidirler. Savaşın sürdürülmesinde yiyecekler süel gereçler gibi önemlidir. 
Yiyecekler, bağlaşıklarımızla onların savaşçılarına, onların anayurt kesiminde, 
yapmaklarında, gemi yapıyerlerinde, savut yapmaklarında görev almış savaşçıla-
rına göndermemiz gereken bir savuttur. 

İşlenmemiş besinler —saklancalara, dondurulmuş yemişlere, gövertilere, kuru 
yemişlere— yerinde bir deyişle "savaşan besinler" adı verilmiştir. 

Elimizdeki besinler olağan istemi karşılamaya yeterli değildir. Bundan dolayı, 
elde bulunan işlenmiş besinler, kişilerin kendine düşen payı alabilmesi için belge-
ye bağlanmalıdır. 

Doğrulîuğun Tinsel Yaptırımı y 

Tasarların uygulanması konusundaki incelememiz boyunca, alıcıların 
göstermeleri beklenen davranışların, tasara yasa gücü verilerek sağlana-
bileceğine ilişkin tutumun sakıncalarını belirtmeye çalıştık. Bununla bir-
likte, davranışların doğrulluğunun -bir başka deyişle tüzece yaptırıma 
bağlanmış olmasının- uymayı sağlayacak tinsel bir dürtü olduğunu da 
unutmamamız gerekir. Belirli bir davranışın yasalarla onaylanmış, bir 
başkasımn. onaylanmamış olması, bireyler üzerinde, onaylanmayan yol 
yerine onaylanana uygun davranışta bulunulması için bir isteklendirme 
aracı etkisi yapar. Bölüm 8'de doğrulîuğun görevlilerin örgüt yetkesini 
onamalarında önemli güdülerden biri olduğunu belirtmiştik. Bunun gibi, 
doğrulluk da bir generkin koyduğu kuralların yurttaşlarca onanmasında 
önemli etmenlerden biridir. 

* Yazıevi sözcüğünü Fransızca kökenli büro (bureau) kşrşılığı olarak 1979 yı-
lında türetip ilk kez bu yapıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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Bir bağışlatıcı nedene gerek varsa, tasarlara uymada bir güdü ola-
rak doğrulluk üzerinde böylesine az durmamızın nedeni, yönetsel düzen-
leme konusundaki geleneksel çözümlemelerde öbür güdülerin tümüyle bir 
yana bırakılarak yalnız bunun üzerinde pek çok durulmuş olmasıdır. En 
azından bizim toplumumuzda sorunun bu yönüne aşırı ölçüde önem ve-
rilmiş olduğunun çok sayıda kanıtları vardır. 

Amerikan toplumunda, kamuoyuna aykırı düşen yasalara saygı gös-
termeme yolunda güçlü bir eğilim vardır. Gerçekten, Batı'ya doğru yeni 
topraklar açarak ilerleyiş yıllarının "akıncı" geleneğinden doğmuş olsun 
olmasın, bu eğilim günümüzde de güçlüdür; üstelik yurttaşlardan seçilen 
yargıcılar kurulu yöntemi gibi kurumlarla kişilerin yaptığı yasaların üs-
tünde bir doğal tüze bulunduğu yolundaki yaygın inanç söz konusu eğili-
mi güçlendirmektedir. Egemen generkin, atası olan kral gibi yanılmaya-
cağma inananlar bile, generkin bütün durumlarda gerçekte demek istedi-
ğini söylemediği, üstelik kamu görevlilerinin onun istencini hep doğru 
olarak yorumlamadıkları düşüncesine inanmak eğilimindedirler. Görülü-
yor ki, doğrulluğun isterlerini yadsımaksızın, bir yasaya ya da düzenleyici 
yönetsel kurallara uymaktan kaçınmayı gerekçeleyecek birçok yollar var-
dır. 

Ara sıra, yasalara karşı gelmenin çarpıcı örnekleri, saygıdeğer bir ki-
şinin generkin kimi isteklerine uymaktan açıkça kaçınması biçiminde ken-
dini gösterir. Başkan, Montgomery Ward ortaklığının Savaş Çalışma Ku-
rulu'nun buyruklarına uymaması üzerine söz konusu ortaklığın bulun-
duğu yapıya el konmasını buyurduğunda, ortaklığın yönetim kurulu baş-
kanı olan Sewel Avery'yi yapıdan erlerin çıkarması gerekmişti. 

Mr. Avery kuşkusuz generk egemenliğine değil, kendisine uygulanan, 
sonradan Yüksek Yargıevi'nce de yerinde olduğu saptanan işlemin doğ-
rulluğuna karşı çıkıyordu. 

Doğrul düzenlemelere uymak gerektiği inancının taşıdığı yaptırım gü-
cünün, kamuoyunu oluşturan güçler üzerinde kişisel çıkarlardan daha 
ağır basması çok güçtür. Doğrulluk yaptırımı konusunda belki şu iki güç-
lü savda bulunulabilir: 

1. Bir tasar yasalaşınca, tinsel bir boyun eğme "belirge"si yaratılmak-
tadır. Bu belirge, tasara uymanın sıkıntısı pek yüksek olmadıkça ya da 
birtakım kimselerin boyun eğmezliği başkalarının uygulamaya olan gü-
venini yok etmedikçe etkisini sürdür. 

2. Tasarı içine alan yasanın uygulanmasıyla görevli olan kimseler, 
doğrul düzenin gereklerine genellikle büyük ağırlık verirler. Dolayısıyla 
bir tasarın yasalaşması o tasara bütün bir tüzel uygulama düzenince —yar-
gıevleri, kolluk gücü, düzenleyici kuruluşların görevlileri ya da gereğinde 
süngü gücüyle— arka çıkılması sonucunu doğurur. Ancak bu kamu görevli-
lerinin kendileri bile birçok durumlarda yasayı uygulamaktan kaçınma-
larım gerekçeleyecek nedenler bulabilir, aşırı durumlarda baş bile kaldı-
rabilirler. Devrimler kuramının incelenmesi, doğrul düzenin bir boyun 
eğme isteği uyandırma aracı olarak taşıdığı güç ile boyun eğmenin sona 
erdiği alan konusunda derin görüşler kazanmamıza olanak sağlar.1 

1 Bkz: Charles, E. Merriam'ın Political Power adlı yapıtındaki (New York: 
McGraw-HiIl, 1934), "The Poverty of  Power" başlıklı yazı. 
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Ödüllendirme Yöntemi 
Ödül yöntemi, istenen davranışı, kişisel bakımdan da değer taşıyan 

sonuçlar ortaya koymaya yarayan bir araç durumuna getirmek anlamım 
taşır. Bugün "filanca  üzerinde bilgi verene elli dolarlık ödül verilecektir" 
yollu asılar geçmişte olduğundan daha seyrek görülmekteyse de, ödüller 
günümüzde de başlıca isteklendirme araçları arasındadır. 

Tasarlara uyma karşılığı olarak ödüllendirme, akçal özenceler, adın 
anılması, Başkan va da kent yönetimi başkanınca adlanan belgeler, rozet-
ler ya da benzerleri gibi daha çok somut bir biçim alabilir; ya da (borç 
belgiti satış izlencelerinde olduğu gibi) dolaylı bir geçimsel iyileşme biçi-
minde kendini gösterebilir. İkinci Büyük Savaş sırasında, üreticilere geli-
min üstünde belirli bir kazanç inancası tanınarak, az bulunan özdekler 
için özenceli ederler uygulanarak ya da buna benzer başka yollara başvu-
rularak üretimin artırılmasına çalışılmıştı. Gündelik tavanlarıyla oyna-
narak, işçilerin kendilerine en çok gereksinme duyulan yerlere gitmeleri 
sağlanmaya çalışılmıştı. Deniz Gücü'nün yüksek üretimde bulunan yapı-
naklara verdiği olağanüstü başarı (B) ödülleri gibi, elle tutulmayan, an-
cak öbürlerinden daha az etkili olmayan ödüller de kullanılmıştı. 

Ödül düzeni denince usa genellikle akçal ödüller gelir, dolayısıyla da 
bu yöntem çok pahalı olduğu gerekçesiyle kimi kez onanmaz. Bununla 
birlikte, yasayla, doğrudan doğruya akça kullanılmasını gerektirmeyen 
birçok ödüllendirme biçimleri ortaya konabilir. Yukarıda anılan örnekle-
rin ikisinde, bir yasak (örneğin gündelik ya da eder tavanları) koyan ge-
nerk, elindeki yasağı gevşetme gücü dolayısıyla bir ödüllendirme gücü ka-
zanmıştır. 

İlerde göreceğimiz gibi, bu yöntem bütün yetki belgesi uygulamala-
rının dayanağıdır. Yetki belgesi verilmeyen bir eylem yasaklanmış ol-
maktadır. Öyleyse, kişiler bu eyleme girişmeyi istedikleri için, kendilerine 
verilen yetki karşılığında öne sürülen koşulları yerine getireceklerdir. Bü-
tün belge uygulamalarında genel bir yasakla belge uygulamasına uyma 
karşılığında bu yasağın gevşetilmesi söz konusu olmuştur. Örneğin, savaş 
sırasında kimsenin belgesiz yağyakıt almasına olanak verilmiyordu. Yerel 
kuruldan gerekli belgeleri alabilmek için bir aile başkanının oldukça ka-
rışık bir bilgi belgesi doldurması, evinin alanını ölçmesi, satıcısından da-
ha önce tükettiği yağyakıt tutarını gösteren bir yazı getirmesi, kimi du-
rumlarda bir ölçmenden olağan gereksinmeleri gösteren bir yazı alması, 
sayrıysa bir sağaltmanla bir ölçmenden evini soğuğa karşı korumak için 
ne yaptığını gösteren bir yazı getirmesi gerekiyordu. Bütün bu işleri yap-
ma karşılığında kendisine, yağyakıt satın almasına olanak sağlayacak bel-
geler ödül olarak verilmekteydi. Burada belge verilmesi genel bir yasa-
ğın gevşetilmesi anlamını taşıyordu. 

Yukarıda açıklanan duruma ödüllendirme adını vermenin güç oldu-
ğu, isteyerek bir yasak koyduktan sonra bir kimsenin daha önce yapagel-
diği bir işi yapmasına olanak vermenin gerçek bir "ödül" sayılamayacağı 
öne sürülebilir. Bununla birlikte, yasaklama bir düzenleme tasarı olarak 
gerektiği gibi uygulamaya konur da gelim etmenleri giderilirse, bundan 
doğan durum olağan karşılanacak, yasağın gevşetilmesi ondan etkilenen-
lerce bir ödül sayılacaktır. 
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Bu yorumlar, ödül kavramındaki anlam belirsizliğini ortaya koymak-
tadır. Bir kimse bir ödüle karşı tepki gösterdiğinde ya ödülü elde etmek 
ya da ödülün yitmesini önlemek için çaba göstermektedir. Kişinin davra-
nışını ikinci anlamda yorumlarsak, "ödül"ü elde edememe bir "çeki" olur. 
Dolayasıyla, bir tasarın isteklendirme aracı olarak ödül ya da çekiler kul-
lanmakta olması, tasardan etkilenen kişilerin tinsel durumuna bağlıdır. 
Bir kimse için özendirici bir ödül niteliği taşıyan bir nesne, bir başkası 
için çeki niteliği taşıyabilir.2 

ESKİ DAVRANIŞIN ÇEKİCİLİĞİNİ AZALTMA 

Tasarın gerçekleştirmek amacını güttüğü yeni davranışı daha çekici 
kılmada kullanılan ikinci bir önemli yöntem, eski davranışın çekiciliğini 
azaltmaktır. İçinde güç kullanma anlamı da bulunan "uygulama" ya da 
"yerine getirme" ('infaz')  sözünün genellikle anımsattığı yöntem budur. 
Çekiler, durum içindeki önemli etmenler denetim altına alınarak, bu de-
netim değiştirilecek olan eski davranışın koşullarını değiştirmek amacıy-
la kullanılarak uygulanır. Yerine getirme ya da uygulama gücü bu koşul-
ları değiştirebilme yeteneğidir. Tasarın uygulama alanına konmasından 
Sonra, kişinin tasarda öngörülen davranışla eski davranış arasında değil, 
tasarda öngörülen davranışla eski davranış artı çeki arasında bir seçim 
yapması gerekir. Böylece eski davranışın koşulları değiştirilmiş olmak-
tadır. 

DOĞAL ÇEKİLER 

Çekiler biçimsel ya da doğal olmak üzere iki türlüdür. Bir yönetsel 
örgüt ya da bir yargıevi, yargı için önüne getirilen bir kimse ya da kim-
selere belirli bir çeki uyguladığında buna biçimsel çeki adını veriyoruz. 
Bununla birlikte, kişiler, davranışlarına, biçimsel bir çeki görünümünde 
ortaya çıkmayan birtakım tatsız durumlardan kaçınmak amacıyla da yön 
verirler. Örneğin, garsona onun bizi güç bir duruma düşürmemesi için 
sevinmelik verebiliriz, "kolluk görevlisince paylanmamak için" birçok 
davranışlarda bulunuruz. Doğal çekiler sözünden anladığımız, kaçınmak 
istediğimiz bu gibi tatsız durumlardır. Burada, önce doğal çekileri tartış-
ma konusu yapacağız. 

Topluluğun Kınaması 

Yeğlemeleri etkileyen koşullardan biri, başkalarının bir kimsenin dav-
ranışları karşısındaki tutumudur. Bir kimse topluluğun değerler düzenine 
aykırı düşen yeğlemelerde bulunursa eleştiriye uğrar. Birçok kimseler için 
böyle bir eleştiri tatlı olmaktan uzaktır; dolayısıyla böyle bir olasılık on-
ları topluluğun onayladığı davranışlarda bulunmaya doğru iter. 

2 Ödüllerle çekilerin göreceliği, örgütler içinde yetke konusuyla ilgili olarak 
daha önce Bölüm 8'de tartışılmıştı. Benzer düşünceler alıcılar üzerinde yetke uy-
gulanması konusunda da geçerlidir. 
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Bu toplumsal yaptırım, tasarlarca bir isteklendirme aracı olarak kul-
lanılabilir. Genellikle toplum tasara uymamanın yanlış bir davranış oldu-
ğuna inandırılabilirse, tasara uymayan belirli bir kimse toplumca kınanır. 
Topluluğun kınaması biçimindeki yaptırım Birinci Büyük Savaş sırasında 
geniş ölçüde kullanılmıştı. O dönemde birçok düzenleyici izlenceler "gö-
nüllü" nitelikteydi; bir başka deyişle biçimsel tüzel yaptırımlara başvu-
rulmuyordu. Bununla birlikte, derin yurtseverlik duygularıyla dolu olan 
toplumca kınanma korkusu, böyle olmazsa kurallara uymayabilecek bir-
çok kimseleri onlara uymak durumunda bıraktı. "Gönüllü" akaryakıt bel-
geleme yöntemine uymayanların arabaları çoğu kez sarıya boyanıyordu. 
"Gevşek" yaftası,  komşularında işbirliği göstermediği kuşkusunu uyandı-
ran kimseleri çekilendirmek için geniş ölçüde kullanılmaktaydı. Birçok 
topluluklarda öyle bir tin durumu egemendi ki, tüm savaş izlencesine coş-
kuyla omuz vermeyenler kendilerini çekinceli tepkilere açık bırakmış olu-
yorlardı. 

İkinci Büyük Savaş sırasında yurtseverlik duygularındaki kaynama 
daha az yaygındı, dolayısıyla da biçimsel çekiler Birinci Büyük Savaş'a 
oranla çok daha sık kullanılmıştı. Bununla birlikte, savaşla ilgili düzen-
leyici kurallara uymayanları damgalamak amacıyla yine de sürekli çaba 
gösterilmişti. Topluluğun kınaması biçimindeki yaptırımın somut bir uygu-
laması akaryakıt belgeye bağlama işinde kullanılan araba camına yafta 
yapıştırma yöntemiydi. Önemli görevleri bulunan kimselerin, bu görevi 
yerine getirebilmek için gerekli yakıtı almalarına onam veriliyordu. On-
lara ayrılan tayına "C" tayını deniliyordu. "C" tayını alan bir kimsenin 
arabasının ön camına üzerinde büyük bir "C" yazılı bir yafta  yapıştırması 
gerekiyor, böylece "C" tayınına ülevi bulunmayanların komşularının gö-
züne çarpacakları, dolayısıyla yalancı işlemi görecekleri, belki de OPA'ya 
bildirilecekleri düşünülüyordu. Bu yaftanın,  "C" tayınının yarışlara ya da 
top oyunlarına gitme gibi eğlence amacıyla kullanılmasını da önleyeceği 
düşünülüyordu. 

Topluluğun Uyguladığı Geçimsel Çekiler 

Topluluğun kurallara uymayanlara karşı gösterdiği tepkiler, kınama 
yaptırımını çoğu kez geçimsel nitelikte önemli çekilerle güçlendirir. Ör-
neğin, yurttaşlar, güvenlik, yangın ya da sağlık kurallarına uymayanları 
yalnız bırakabilir. 

Belirli bir sinemanın bir yangın tuzağı olduğu ya da bir aşevinin sağ-
lık koşullarına uymadığı yolunda yetkililerce kamuya yapılan bir açıkla-
ma, tecimsel etkileri bakımından pek de iyi değildir.3 ABG Borç Belgit-
leri - Değiştirim Kurulu, gerekli bilgilerin kamuya eksiksiz olarak açık-
lanmadığı durumlarda belgit çıkarılmasını önlemek üzere dilev açma yo-
luna gidebilmekle birlikte, böyle bir girişime binde bir gereksinme duyu-
lur. Kurul'un beslediği kuşkulara ilişkin bir söylentinin dolaşması bile 
çıkarılan borç belgitlerinin satış olasılığını yok etmek için yeterlidir. 

3 Bu yaptırımın gücünü çok iyi bilen Pittsburgh'lu aşevi işleticileri, 1949'da kent 
sağlık kolunun birçok aşevinde yapılan sağlık denetlemeleri sonucunu kamuya 
açıklamasını önlemek amacıyla bir yargıevi vargısı almaya çalışmışlardır. 
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Kurallara uymamanın toplumca geçimsel yitiklere uğratılma yoluyla 
çekilendirilmesinin bir başka örneği, yarışma yoluyla düzenlemedir. Özel 
bir kamu işgörüsü işletmesinin kamu yönetiminin istediği daha düşük bir 
bildirmeliği kendiliğinden uygulaması sağlanamazsa, yönetim söz konusu 
işletmeyle yarışmaya girişir. Bu durumda, özel işletmenin varlığını sür-
dürebilmesi için kamusal işletmenin ölçülerine uygun bir işgörü sağlaması 
gerekir. Bu uygulama söz konusu işletmelere "bildirmeliklerinizi düşürüp 
yaptığınız işin niteliğini yükseltmezseniz sizin için iyi olmaz" demekten 
başka bir anlam taşımaz. 

Bu tür düzenlemenin ilginç bir örneğini Tennessee Koyağı'nda görü-
yoruz. TVA, 1933'te Tennessee Irmağı teknesinin geliştirilmesi için orta-
ya konan çok amaçlı bir izlenceyi uygulamak üzere kurulmuş bir kamu 
tüzel kişiliğidir. 

Görevleri arasında Tennessee Irmağı üzerinde ulaşımın düzenlenmesi, 
su baskınlarının, toprak aşınmasının önlenmesi, yeniden ağaçlandırma, 
gübre yapımı ile denenmesi, bu amaçlarla Tennessee Irmağı ile onun kol-
ları üzerinde büyüklü küçüklü büğetler yapımı yer almaktadır. TVA bun-
dan başka geniş çapta balkı üretimi, iletimi, satışı da yapmaktadır. Söz 
konusu kurum, bölgede balkı tüketimini artırmak, kent yönetimleri ya 
da birleşkeler eliyle balkı dağıtımını geliştirmekle de görevlidir. Bu böl-
gedeki özel kamu işgörüsü işletmeleri taşınmazlarının çoğu TVA ya da 
kentlerce satın alınmıştır. Bölgedeki kentlerin TVA'nın toptan sağlayaca-
ğı ucuz erkeden yararlanarak balkı, erke dizgelerini kurabilecekleri kor-
kutması, özel erke ederleri ile tüketim oylumu üzerinde çok büyük bir 
etki yapmıştır.4 

Doğal yaptırımların geçmişimizdeki en yetkin uygulamalarından bi-
ri, İkinci Büyük Savaş'ta belgeye bağlama yönteminin kullanılması sıra-
sında başvurulan belgeleri geri verme yöntemiydi. Belgeleri geri verme, 
belgeye bağlama yönteminde başta gelen isteklendirme aracıydı. Belgeye 
bağlı özdekler alınıp verildiğinde, eşit değerde belgenin el değiştirmesi 
gerekiyordu. Örneğin, yığımlarını yenilemek isteyen bir satıcı, mal aldığı 
yere belge vermekle yükümlüydü; o da kendi yığımlarını yenilerken geri-
ye doğru —ilk üreticiye varıncaya dek— benzer biçimde belge veriyordu. 
Satıcı kendi alıcılarından satış sırasında belge almazsa yığımlarını yeni-
leyemez, dolayısıyla sataktan çekilmesi gerekirdi. Böylece, satıcının kişisel 
çıkarı onu OPA'nın isteğine uygun olarak belge toplamaya özendiriyordu. 
Belgeleri geri verme yöntemi tecim yaşamının üst düzeylerine doğru ben-
zer biçimde uygulanıyor, bu iş yapımcıya dek çıkıyordu. Yapımcıların ise 
aylık yazanaklar vermeleri gerekiyor, süreli incelemelere konu oluyor, 
bu gereklere uymadıklarında tüzel yaptırımların uygulanması gerekiyordu. 

BİÇİMSEL ÇEKİLER 

Tasarcılarm elinde alıcıların çok istedikleri bir nesneyi vermemek ya 
da geri almak olanağı varsa bir yaptırım güçleri bulunuyor demektir. Bir-
takım işler ancak kamu yönetiminin onayı üzerine yapılabiliyorsa, yöne-

4 Fainsod ile Gordon, Government and the American Economy, y. 360. 
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timin bu onayı geri alabilme olanağı, onayın koşulları olan gereklere uy-
mayı sağlamada sürekli bir isteklendirme aracı etkisi yapar. 

Yetki Belgesi Verme 

Biçimsel yaptırımlar kullanılmasının en iyi örneği yetki belgesi ver-
me yöntemidir. Yetki belgesi yönteminde ilk iş belgesi olmayan kimsele-
rin söz konusu eylemde bulunmasını önlemektir. Buradaki yasağın uy-
gulanması kolaydır, çünkü yetki belgesinin bulunmadığı kolayca, ucuza 
saptanabilir. Genellikle yetki belgesinin görünecek bir yere asılması ge-
rekir; «belgenin alınmış olup olmadığı bir kolluk görevlisince bir bakışta 
görülebilir. 

Bir eylem yetki belgesi olmayanlara yasaklanınca, yönetsel örgütler 
bu alanda çalışacakları belirlemek, bir başka deyişle düzenleyici tasarlara 
uyacak "alıcılar"ı seçmek durumundadırlar. Alıcılar seçilirken, tasara uy-
maması olasılığı bulunan kişiler bir yana itilebilirler. Tanıtlama yükü baş-
vurana kaydırılarak seçme işi görece kolaylaştırılabilir. Başvurana yetki 
belgesi çok gerekli olduğuna göre de yönetime ilişkin yüklerden birçoğu-
nu üzerine alabilir. 

Yetki belgeleri veren tasar yöneticileri, kimlerin tasar kapsamına gir-
diğini, bunların nerede bulunduklarını eksiksiz olarak bilirler. Tasarda bir 
değişiklik yapıldığında alıcılarla ilişki kurulması görece kolaydır. 

Yetki belgesi yönteminin uygulandığı bir yerde, düzenleyici kurallara 
uyulmaması, —saptanırsa— yetki belgesi tümden ya da geçici bir süre 
için geri alınarak çekilendirilebilir. Kurallara uymama önemsizse ya da 
ilk kez oluyorsa, belge belirli bir süre için, çok ağır ya da sürekliyse büs-
bütün geri alınır. Yetki belgesi yoluyla en çok düzenlenen iş türleri, aşev-
lerinin, içkievlerinin, otellerin, kamuya açık öbür yapıların işletilmesi, sa-
ğaltmanlık, dişçilik, savunmanlık gibi uğraşlar, yayaç evleri, kamusal ta-
şıtlar ile benzerleridir. 

Kamusal Sözleşmeler 

Birtakım işlerin yapılmasını onama dışında da, bir yönetsel kuruluşun 
sağlayabileceği yararlar bulunabilir. Kamusal sözleşmeler bunun bir ör-
neğidir. 1936 Walsh - Healey Yasası'na göre birleşik generke 10.000 doların 
üstünde bir değerde özdek ya da işgörü sağlamak üzere sözleşmeye giren-
ler, işçi gündeliklerine, çalışma sürelerine, öbür çalışma koşullarına, ço-
cukların çalıştırılmasına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler. Örne-
ğin, üstenciler, çalıştırdıkları kimselere, en azından Çalışma Bakanı'nca 
işleyim için saptanan en az gündelikler düzeyinde ödemede bulunmalıdır-
lar. Bu kurala uymamanın çekisi, üç yıllık bir dönem için kamu yöneti-
miyle yeni bir sözleşme yapılamamasıdır. Söz konusu yasanın uygulan-
masına ilişkin bir incelemeden aktarılan aşağıdaki alıntı bu yaptırımın ne 
ölçüde etkili olduğunu açıkça göstermektedir: 

Bu yasanın yürürlükte bulunduğu üç yılı aşkın süre içinde, yasada belirtilen 
koşullara uygun olarak 16.500 dolayında sözleşme yapılmıştır. Bunların toplamı 
yaklaşık olarak 1.189.936.000 dolar tutmaktadır. Böylece yaklaşık olarak, 9.000 işve-
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rene bağlı 2.000.000 işçinin çalışma koşulları etkilenmiş olmaktadır. Bu dönem için-
de, Bakanca terimsel amaçla hava fişeği  yapımı, em yapımı, erkek kasketiyle şap-
ka yapımı gibi birbirinden çok ayrı işleyim kollarıyla ilgili 30'u aşkın gündelik be-
lirlemesi yapılmıştır. Görülüyor ki yasanın düzenleyici gücü küçümsenecek gibi 
değildir.5 

Pay Ayırma Yoluyla Denetim 

İkinci Savaş Yetki Yasası uyarınca pay ayırma yöntemine bağlanan 
az bulunur özdeklerle ilgili kurallara uyulmasını sağlamakta kullanılan 
bir yaptırım, bu kurallara uymayanlara pay ayrılmamasıdır. Bu amaçla 
çıkarılan Geçici Bozma Buyrukları adlı buyruklar belgeye bağlama yön-
teminin başlıca yaptırımını oluşturuyor, öncelik denetiminin uygulanması 
bakımından önem taşıyordu. Yetki belgelerinin geçici olarak geri alınma-
sına ilişkin buyruklar gibi, bu Geçici Bozma Buyrukları da çekiyi suça 
uyduracak biçimde değiştirilebiliyordu. Bunlar tikel ya da genel olabili-
yor, kısa ya da bütün savaş boyunca sürebiliyordu. 

Yargısal Yaptırımlar 

En çok bilinen biçimsel yaptırımlar akçal çekilerle hapis, öldürme gi-
bi ağır suçlarda ise ölüm çekişidir. Bu yaptırımlar, toplumun yargı ya da 
türe düzeni aracılığıyla uygulanır. Genellikle savcı kurallara uymayan 
sanığı yargıç önüne çıkarır; kimi kez de sanığın davranışlarından dokun-
ca gören kimseye dilev açma ülevi tanınır. Dokunca gören kişi, isterse ya 
da gücü yeterse suçluya karşı ödetme dilevi açabilir. Tekelcilikle savaş ya-
salarının öngördüğü yaptırımlardan biri, tekelci uygulamalardan dokunca 
gören kişinin dokuncanın üç katı tutarında ödetme dilevi açabilmesidir. 

Bu tür çekilendirmeler, günümüzde özellikle geniş yığınların söz ko-
nusu olduğu düzenleme sorunlarının çözümüne elverişli değildir. Bu yol, 
kurallara uymayan bir tek kişi için, kolluk görevlilerinden, savcılardan, 
yargı yerlerinden oluşan karmaşık bir düzenin eyleme geçirilmesini gerek-
tirdiği için kullanılan süre, kullanılan güç yönünden pahalıdır. Bir yasaya 
uyma konusunda genel bir eğilim yoksa, içki yasağı konusundaki deneyin 
de gösterdiği gibi, tüzel yerine getirme düzeni etkisiz kalacaktır. Gerçek-
ten de, yasa buyruklarına uyma, çeki korkusundan çok onlara uyulması 
gerektiği yolundaki yaygın duygulara dayanır. 

Tüzel yaptırımların başlıca anlamı, genellikle benimsenen davranış ku-
rallarından sapan az sayıdaki kimselerin çekilendirilmesidir. Uyma güçse, 
sıkıntısı çoksa, buna karşılık uymama çekilendirilmezse, bu kez söz konu-
su kurallara uyan bir kimse kendisine doğru olmayan bir işlem yapıldığı 
kanısına varabilir; yasaya olan inancı ya da ona karşı gösterdiği yandaşlık 
yok olabilir. Bir tüze kuralına uymayan birkaç kişinin çekilendirilmesi, 
yasayı onamayan kimseler için de caydırıcı bir etki yapar. 

Tüze yoluyla çekilendirme, başka isteklendirme araçlarıyla birlikte 
kullanılmalıdır. Kimi durumlarda ise böyle bir çekilendirme yoluna gidi-

5 Bkz: Attorney General's Committee on Administrative Procedure, T h e W a l s h -
H e a l e y Act, Monograph No. 1 (1939), y. 3. 
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lemez. Geniş yığınlar yasaklanan davranışın kötü, övülen davranışın iyi 
olduğuna inanmıyorsa, bu türlü yaptırımlara etkili birer isteklendirme 
aracı olarak bel bağlamak boşunadır; çünkü yasaları uygulayabilmek için 
gereksinme duyulan ara davranışlar çok pahalıya gelecektir. Bu ülkede 
yaygın olan, davranışların çeki korkusuyla denetim altına alınabileceği yo-
lundaki genel inanç, Amerika'daki yasabetikleri uygulanmayan ya da uy-
gulanamayan yüzlerce yasayla doldurmuştur. İşin özüne gidilirse görü-
lür ki, tüzel yaptırımların başlıca isteklendirici gücü toplumsaldır; açıkça 
yasalara karşı gelen bir kimse olarak damgalanmaktan kaçınma isteğine 
dayanır. 

TASARA NE ÖLÇÜDE UYULDUĞUNUN SAPTANMASI 

Düzenleyici bir tasar uygulama alanına konunca, kamunun ona uyup 
uymadığını saptamanın bir yolunu bulmak gerekir. Kamu uymuyorsa, ya 
tasar değiştirilmeli ya da uymayı sağlamak üzere isteklendirme araçla-
rında değişiklik yapılmalıdır. 

Örneklemeli İncelemeler 
Bu konudaki yaklaşımlardan biri sayımlamalıdır. Toplumdaki çeşitli 

bölütlerle ülkenin çeşitli kesimlerinde oturanların tasara ne ölçüde uyma-
dıklarını, belki de bu arada uymama nedenlerini göstermek amacıyla belirli 
örneklemler üzerinde araştırmalar yapılabilir. Bu- bilgileri elde eden tasar-
cılar, bir eylemde bulunmak gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa ne yapı-
lacağını saptayabilirler. Örneğin, OPA, örneklemeli incelemeler yoluyla, 
düzenleyici kurallara uymamanın en çok hangi özdeklerin ederlerinde gö-
rüldüğü konusunda sürekli olarak bilgi ediniyordu. Bu bilgiler belirli öz-
deklerin genel eder düzeyine ya da aile geçingelerine etkisi yönünden de-
ğerlendirildikten sonra, ÖPA çok az olan uygulama görevlilerini şişkinli-
ğin denetim altında tutulması bakımından en etkili yollara yöneltebiliyor-
du. Bu araştırmalardan sağlanan bilgi, ayrıca yeni eğitsel diziçabalara, 
kimi kez de eder buyruklarında değişiklikler yapılmasına olan gereksin-
meyi ortaya koyuyordu. 

Uymama nedenlerine ilişkin bilgiler özellikle yararlı olabilir. Örne-
ğin, bir inceleme, düzenleyici kuralların yalnız "küçük" iş adamlarına kar-
şı uygulandığı yolunda yaygın bir inanç bulunduğunu ortaya koyarsa, bu, 
kimi "büyük" iş adamlarına karşı coşku verici birtakım kovuşturmalara 
girişilmesi gereğini ortaya koyar. Ya da, birçok kimsenin düzenlemenin 
gerekli olmadığı kanısında bulunduğunun ortaya çıkması, kamuyu bu ko-
nuda aydınlatmak amacıyla bir izlence düzenlenmesine yol açabilir. Alı-
cıların tutumlarına ilişkin bilgi, bilinçli bir tasarlama için nerdeyse kaçı-
nılmazdır. Bundan dolayı, kamuoyu yoklamaları, gerçekte çok önemli bir 
yönetsel buluştur. 

Kurallara Karşı Gelenlerin Ortaya Çıkarılması 
Biçimsel yaptırımlar kullanılacaksa, kurallara uymayan belirli kişile-

ri ortaya çıkarmak gerekir. Çağdaş yönetimin ilk gelişme dönemlerinde 

379 



kurallara uymayanların yetkili katlara bildirilmesi görevi özel kişilere bı-
rakılmıştı; yasaya karşı gelenlerden bu özel kişilerin yakınmada bulun-
maları beklenirdi. Giderek bu işte, bugün kolluk adını verdiğimiz bir gö-
revliler kümesi uzmanlaştı. Bununla birlikte, kişinin yasaya karşı gelme-
leri bildirme, yasaya karşı gelirken suçüstü yakalananları tutuklama gö-
revi bu eski uygulamanın bir kalıntısı olarak bugün de sürüp gitmektedir. 
Yakın çağlara dek generk, yasalara uymayanlara karşı dilev açılması ko-
nusunda kötülük gören kimselere geniş ölçüde bel bağlamaktaydı. Örne-
ğin, demiryolları konusundaki ilk düzenleyici kurallar, Üye Generklerarası 
Tecim Kurulu'nun yasa buyruklarını uygulama çalışmalarına başlaması-
nı geniş ölçüde yük gönderenlerin yakınmasına bağlamıştı. 

Denetleme. Toplumda düzenleyici uygulamalar artıp ileri bir uzman-
laşma düzeyine ulaştıkça, yakınma süreci daha da uzmanlaştı. Bugün, kol-
luk örgütleri artık başlıca yakınma aracı değildir. Kolluk görevlileri yer-
leşmiş bir çeki tüzesi kuralları içinde çalışmakta, gidiş - geliş kuralları gi-
bi konularla uğraşmakta, genel bir kolluk görevi yapmakta, buna karşı-
lık belirli düzenleyici kurallara aykırı davrananların saptanıp bildirilmesi 
görevi gittikçe uzmanlaşmış birtakım denetmen kümelerine verilmekte-
dir. Bunlara örnek olarak, yapı, sağlık, çevre sağlığı, yangın söndürme 
denetmenleri ile benzerleri sayılabilir. Bu denetmenlerin uygulamakla gö-
revli oldukları düzenleyici kurallar, genel kolluk görevlilerinin etkinlikle 
uygulayamayacağı ölçüde çoktur; ayrıca uzmanlık bilgisini de gerektirir. 

Birleşik generkte de, yerel yönetimlerde olduğu gibi, genel olarak ya-
salara aykırı davranışları aramakla görevli kişiler vardır. Bunlar özel-
likle, gizli FBI görevlileri ile kolluk yönetmenleridir.'* Bununla birlikte, 
sözü geçenlerin görevleri yasalara karşı gelenlerin bulunmasından çok tu-
tuklanmasıdır. Birleşik generkteki düzenleyici izlencelerde^ özel soruştur-
ma görevlileri gün geçtikçe daha çok kullanılmaktadır. Örneğin, Akçal 
îşler Bakanlığı'nm kendi içinde bu bakanlıkla ilgili olan ya da olmayan 
düzenleyici kurallara aykırı davrananları ortaya çıkarmakla görevli beş 
ayrı küme vardır: Geçişlik Kolu'nun kıyı gözetleyicileri; Vergi Kolu'nun 
gelir görevlileri; Gizli Örgüt (yozakçacılıkla savaş ile Başkan'ın korun-
ması) Uyuşturucu Özdekler Kolu'nun gizli görevlileri; ABG Kıyı Koruma 
Örgütü (kaçakçılık ya da gizli girişlerle savaş). Savaş sırasında ayrıca 
bu ülkedeki yabancı akçaların denetimiyle uğraşan gizli Akçal İşler görev-
lileri vardı. Bütün bu kural uygulama çalışmaları arasında uyum sağla-
ma görevini Akçal İşler Bakan Yardımcısı'na bağlı bir Uygulama Eşgü-
dümcüsü yerine getirir. 

Birleşik generk yönetimindeki düzenleyici kurulların tümünün kendi 
denetmenleriyle soruşturmacıları vardır. Yönetim yazarları çoğu kez yö-
netsel düzenlemeyi yargısal düzenlemeden, ikincinin düzeltici, çekilendi-
rici olmasına karşılık birincinin önleyici olduğunu söyleyerek ayırırlar. 
Bununla birlikte, aradaki başlıca ayrım, yönetsel kuruluşların genel kol-
luk örgütü ile savcılara bel bağlayan yargı düzeninin denetimi altında 
tümden bildirilmeyecek olan yasaya karşı gelme durumlarını etkili olarak 

* Burada sözü edilen "kolluk yönetmenleri" (U.S. Marshals), Birleşik Ameri-
ka'nın yargı bölgelerinde yargı buyruklarını uygulayan, ayrıca County'lerdeki 
Sheriff'in  görevlerine benzer kolluk görevleri yapan kamu görevlileridir. (Çeviren) 



ortaya koymaya çalışmalarıdır. Bunun sonucu olarak, daha iyi örgütlen-
miş bir yakınma düzeni bulunan yönetsel düzenleme, kurallara uyulması-
nı daha iyi sağlar. 

Alıcılar ya da onların önemli bir kesimi biliniyorsa, sayıları da çok 
kabarık değilse, yönetsel denetmenler kurallara ne ölçüde uyulduğunu or-
taya koymak amacıyla düzenli geziler, denetlemeler yaparlar. Örneğin, 
yapmak denetmenleri, kendilerine ayrılan bölgelerde, uygulamakla görev-
li oldukları düzenleyici kuralların kapsamına giren yapmakları belirli 
aralıklarla gezerler. Kurallara uyulmayan durumlar genellikle denetme-
nin gözüne çarpıp gerekli değişikliklerin yapılmasını istemesi üzerine ye-
rinde düzeltilir. Düzeltmeler ikinci gelişine dek yapılmamışsa, denetmen 
durumu bağlı olduğu kuruluşa bildirir; o kuruluş da kurala aykırı davra-
nana daha biçimsel bir uyarmada bulunur. Aykırı durum yine sürüp gi-
derse bu kez söz konusu düzenleyici kuruluş yetkisi içinde bulunan çeki-
leri uygular. 

Denetlemenin. Seçenekleri. Alıcılar yığınının çok geniş olması, önce-
den bilinmemesi, düzenleyici kuruluşta yeterince görevli ya da akçal güç 
bulunmaması yüzünden çoğu kez düzenli aralıklarla denetlemeler yapıl-
ması olanaksızdır. Böyle bir durumda, düzenleyici kurum başkalarının 
kurallara aykırı görünen durumlar üzerinde kendisine bilgi vermelerini 
isteyebilir. Kurallara aykırı davranışların ortaya çıkarılmasında bu yön-
teme bel bağlanacaksa yakınma yönteminin çok kolaylaştırılması, genel-
likle de yakmanın o konuda kişisel bir çıkarının söz konusu olması gere-
kir. Düzenleyici kuruluş yakınmayla ilgili bütün soruşturmaları yapar, 
sonunda da yakınma kendi yakınmasıymış gibi kovuşturmaya geçer. Ge-
rek ABG Tecim Kurulu (FTC), Gerek Ulusal İşçi İüşkileri Kurulu, te-
rimsel yöntemlerle işçi ilişkileri konularındaki kuralları uygularken il-
gili kişilerin yakınmalarına dayanırlar. 

Düzenleyici kuruluşun denetleme yapmadığı durumlarda kullandığı 
bir başka araç yazanak almadır. Alıcıların çalışmaları konusunda belirli 
sürelerle bildirimde bulunmaları istenebilir. Sonradan bu yazanaklarda, 
denetlemeyi, araştırmayı gerektiren konulara ilişkin ipuçları bulunabilir. 
Düzenleyici kuruluşların çoğu, ilgili yurttaşlardan şu ya da bu sürevde 
şu ya da bu biçimde bildirgeler isterler. 

Yetki belgesi veren örgütler bir yana, düzenleyici kuruluşların çoğu, 
öncelikle ileri ölçüde örgütlenmiş birer yakınma düzeni niteliğini taşır. 
Aykırılık ortaya çıkarıldıktan sonra bir yönetsel kuruluşun uygulayabi-
leceği biçimsel yaptırımlar genellikle çok azdır. Söz konusu kuruluş du-
rumu kamuya açıklama korkutmasında^ kuşkusuz bulunabilir; bu birçok 
durumlarda yeterince etkili bir yaptırım gücü de taşıyabilir. Bununla 
birlikte, kuruluşun elindeki başlıca yaptırım, yargıç önüne çıkarma kor-
kutmasıdır. Düzenleyici örgütleri kuran yasalar, genellikle onlara "bir 
yargıevinde yerine getirilebilir" buyruklar çıkarabilme yetkisini verirler. 
Örneğin, FTC ülevsiz tecim yöntemleri kullanan bir tecim kuruluşuna 
seslenen bir "durdurma, vazgeçme buyruğu" çıkardığında, ona durumunu 
değiştirmezse yasaya aykırı davranışından dolayı yargıç karşısına çıkarı-
lacağını söylemektedir. Yargıç karşısına çıkarılmak, sonunda kazanılsa bi-
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le, bir tecimevi için kötü bir olaydır; bu yüzden tek başına kovuşturma 
korkutması bile çoğu kez yeterli bir yaptırım değeri taşır. 

Kurallara uymayanları ortaya çıkarmanın aşırı ölçüde güç olduğu, ta-
sarın güçlü bir tinsel yandaşlıktan yararlanmadığı durumlarda, çoğu kez 
tasarı "kendi kendini uygular" duruma getirebilmek için yollar bulma-
ya çalışırlar. Belgeye bağlama yönteminde kullanılan, yukarıda da açık-
lanan, belgelerin geri verilmesi böyle bir yoldu. Yetki belgelerinin görü-
necek bir yere asılması yöntemi de bu niteliktedir. Eder denetiminde kul-
lanılan "yafta  yöntemi" "kendi kendini uygulayan" yöntemlerin bir baş-
ka örneğidir, üreticiler, mallarına OPA'ca saptanan, tekten satış tavan 
ederini gösteren yaftalar  koymakla yükümlüydüler. Böylece tüketiciler, 
orada yazılı ederden daha çoğunu ödemeyebileceklerdi. Arabaların belirli 
sürelerle güvenlik yoklamasından geçmeleri yükümlülüğü, bir ölçüde, yok-
lamadan geçen arabaların ön camına yapıştırılan yaftalarla  yerine geti-
rilir. Böylece gelecek yoklamanın günü de gösterilmiş, yaftasız  taşıtların 
kolluk görevlilerince kolaylıkla görülmeleri sağlanmış olur. 

Bu yollarla benzerleri, gerçekte düzenleyici kuralları "kendi kendini 
uygular" duruma getirmezler. Bunlar yalnız aykırı davranışın ortaya çı-
karılmasını çok daha kolaylaştırarak çeki korkusu ile yakalanma olasılı-
ğının kurallara uymayı daha çok sağlaması sonucunu doğururlar. Kurallara 
uymayı sağlama sıkıntısının. yüksek olduğu durumlarda, isteklendirme-
de çeki korkusu önemli bir etki yapabilir. Çekilendirmeden önce . kurala 
aykırı davranışın ortaya çıkarılması gerektiğine göre, bu gibi davranış-
ların ortaya çıkarılmasını kolaylaştıran önlemlerin alınması da o ölçüde 
önem kazanır. 

ÖZENDİRMENİN AKTÖREL ORTAMI 

Tasarcılar, istedikleri özendirme düzenlerini kolayca seçemezler. Top-
lumumuzda yönetimin kişilere nasıl davranması gerektiği konusunda ol-
dukça kesin inançlar, değerler vardır. Bu toplumsal "uygulama kuralla-
rı"na aykırı düşen düzenler, ilgili yurttaşlarla ara kişileri —örneğin yar-
gıevlerini— gücendirecektir. Dolayısıyla, bu gibi özendirme düzenleri ku-
rallara daha iyi uyulmasını sağlayacak yerde bunun tersi bir etki yapa-
caktır. 

Bu toplumsal uygulama kurallarının düzenli olarak incelenmesine yö-
netim tüzesi denir. Yönetim tüzesi kuralları, yönetimin bir toplumsal uy-
gulama kurallarına aykırı düşen eylemlerine karşı yargı yerlerinin kişi-
leri nasıl koruyacağını inceler. Bununla birlikte, özendirmenin aktörel or-
tamı yönetim tüzesinden çok daha geniştir, çünkü yasalara uygun olan bir-
çok yönetsel eylemlerle işlemler genellikle doğruluğa aykırı sayılabilmek-
tedir. Aşağıda bu kuralların bir bölümüne kısaca değineceğiz. 

Buradaki incelememiz "tüze kurallarına uygunluk" kavramının çok 
ötesine geçmeyecektir. Anayasamıza göre, kişiler tüze kurallarına uygun, 
genel bir deyişle denkser bir işlem görmelidir. Kendisine denkser bir iş-
lem yapılmadığı kanısında olan bir kimse, yönetsel bir işleme karşı kural 
olarak yargı yerlerine başvurabilir. Bundan dolayı, kişiyi yönetimin top-
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lumsal uygulama kurallarına aykırı düşen işlemlerine karşı koruyan baş-
lıca düzen yargı düzenidir. 

/ 

Suçsuzluk Belirgesi 

Düzenleyici kuralların uygulanmasında önemli bir ilke, kişinin suç-
luluğu kanıtlanıncaya değin suçsuz sayılmasıdır. Bunun anlamı, yargıcın, 
kişinin suçlandırmada öne sürüldüğü gibi yasaya aykırı bir davranışta 
gerçekten bulunmuş olduğu kamu kuruluşunca doyurucu bir biçimde ka-
nıtlanmadıkça çekilendirme yoluna gitmeyeceğidir. Bu kuralın daha da 
geniş bir anlamı vardır, çünkü bizim toplumumuzda kamu, savcılardan 
çok sanığa yakınlık duyar. Karşı gelinen kuralı kamuoyu içtenlikle benim-
semiyorsa durum özellikle böyledir. 

Ülkemizde yargıcılar kurulu yönteminin yaygın olarak kullanılması, 
kamu duygudaşlığının dilevin görülmesi sırasında açıklanmasına olanak 
sağlar. Çoğu kez sanığa karşı yakınlık duyan, söz konusu yasayı sevimli 
bulmayan ya da kovuşturmaya karşı tutumu yağıca olan yargıcılar kurul-
larının yasaya aykırı davrandıklarını açıkça söyleyen sanıkları bile sık 
sık "suçsuz" saydıkları görülür. 

Yansız bir Yargılama 

Düzenleyici kuralların uygulanmasıyla ilgili bir başka önemli toplum-
sal kural da, aykırı davranışla suçlanan kişinin çekilendirilmeden önce yan-
sız bir biçimde yargılanmasıdır. Çekinin yargıçlarca ya da yönetsel ku-
ruluşça uygulanması durumu değiştirmez. Yansız yargılama kavramının 
içinde birçok öğeler vardır. Önce sanığa kendisine yöneltilen savın ne ol-
duğu duruşmadan uygun bir süre önce bildirilmelidir. Bu kural sanığın 
belirli suçlamalara karşı kendini savunmasına olanak sağlar. İkinci ola-
rak, sanık kendini seçtiği bir kimse aracılığıyla yansıttırabilmelidir. Üçün-
cü olarak, sanık, kendine karşı olan tanıklara sorular sorabilmeli, kendin-
den yana tanıkları yargıç önüne getirebilmelidir. Dördüncü olarak, yan-
sız bir kişi ya da kişiler iki yanın da kanıtlarını dinleyip gerçeği araştır-
malıdır. Son olarak, sanığın kanısınca yansız bir yargılamanın öğelerin-
den biri yerine getirilmemişse ya da yasa duruma yanlış uygulanmışsa, 
yansız bir yargılama elde edinceye dek başvurma yolu sanığa açık bulun-
durulmalıdır. 

Suçu Saptama Yöntemleri 

Düzenleyici kuralların uygulanmasında üçüncü bir kural yasalara 
karşı gelmenin açık, doğru yöntemlerle ortaya çıkarılmasıdır. Aidatı yolu-
na gidilmemelidir. Kolluk görevlisinin belirli bir giysisi olmalı ya da be-
lirli araçlar kullanmalıdır. Evler ya da kişilerin üstü, ancak ellerinde ne-
yin arandığını yaklaşık olarak tanımlayan bir arama onamı bulunduran-
larca aranabilmelidir. 

Birleşik generkle üye generk yargıevlerinin çoğunda, uygun olmayan 
yollardan elde edilen kanıtlar yargıç önüne getirilemez. Bir amaç için top-
lanan kanıt genellikle başka bir amaç için kullanılamaz. Kişiler, verdik-
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leri bilgilerin kendilerine karşı kovuşturma yapılmasında kullanılmayaca-
ğı konusunda güvence verilmedikçe yönetsel kuruluşlara bilgi vermekten 
kaçınabilirler. 

Genellikle, yasalara aykırı davranan bir kimseyi biraz da koruyucu 
bir tutum içinde bulunulması gerektiği yolunda bir duygu vardır. Kural-
lara aykırı davrananları yakalamak için tuzaklar kurulması, aykırı dav-
ranışın topluca kesin olarak kınandığı ağır suçlar bir yana, genellikle 
kötü karşılanır. Düzenleyici kuralların çoğu, toplumdan, hırsızlığı, adam 
öldürmeyi, ilişimi* ya da adam kaçırmayı yasaklayan yasalar ölçüsünde 
yandaşlık görmez. 

Eşit İşlem 
Düzenleyici kuralların uygulanmasında değinmek istediğimiz son bir 

toplumsal kural da, yasalara aykırı davranıldığında biçimsel yaptırımla-
rın denkserlikle uygulanmasıdır. Yasaların ayrım gözetilerek uygulanmak-
ta olduğu yolundaki genel bir duygu, yasalara karşı gösterilen yandaş-
lığı yok ederek onlara aykırı davranışları artırır. 

Ülev - Ayrıcalık Ayrımı 
Yargıevleri, kişilere değişik durumlarda sağlanacak korumanın ölçüsü 

konusunda birçok ayrımlar yapmışlardır. Yapılan başlıca ayrım, yönetsel 
kuruluşların yurttaşlar için "ülev" olan nesneleri tanımamaları durumu 
ile "ayrıcalık" (privilege) niteliğinde olan nesneleri tanımamaları arasın-
dadır. Dolayısıyla, yargıevlerinin düşüncesine göre, bir tecimsel eylemde 
bulunmak ya da taşınmaz edinmek birer ülev olduğuna göre, yönetimin 
tecimsel eylem ya da iyeliğe şu ya da bu biçimde karışması titizlikle ince-
lenmelidir. Öte yandan, bu ülkeye giriş yabancılar için bir ayrıcalık sa-
yıldığından, yargı yerleri ülkeye girmek isteyen kimselere bir ölçüde ba-
şına buyruk işlem yapılmasını engellemezler. Yine, kimsenin kamuyla söz-
leşme yapma konusunda bir ülevi olmadığı için, yargı yerleri Walsh - Hea-
ley yasasında öngörülen çekinin başına buyruk uygulanmasına karşı bir 
koruma sağlamazlar. 

Kamuoyunun Koruması 

Toplumsal uygulama kurallarının kendini savunmada yararlandığı 
önemli bir araç, kuşkusuz, kamunun kişiye yukardan bakan isteklendirme 
yöntemlerine karşı gösterdiği tepkidir. Genellikle onanan uygulama ku-
rallarına uyulmaması, uygulanmak istenen düzenleyici kurallara daha az 
uyulması sonucunu doğurur. 

Kamunun tutmadığı bir izlenceyi uygulamanın güçlüğü, yöneticileri 
beğenilen izlenceler aramaya iter; tutulan bir izlenceye varamamamız ise, 

* İlişim sözcüğünü ırza geçme karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu 
yapıtın 1980 baskısında kullandık. İlişmek eylemi, İsparta, Burdur, Manisa, Tokat, 
Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Kayseri, Çankırı, Amasya, Tokat, Ordu, Gümüş-
hane, Artvin, Kars, Niğde, Konya, içel, Muğla, Kırklareli yörelerinde ırza geçmek 
anlamına da gelmektedir. İlişim sözcüğünü, kişinin kutsal sayılan bir yönüne karşı 
işlenen bir suçu ince bir biçimde anlatan bu eylemden türettik. (Çeviren) 
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çoğu kez yönetsel bir aktöre eksikliğinden çok yönetsel bir yeteneksizli-
ğin sonucudur. Bundan dolayıdır ki, kişi için belki de en büyük koruma, 
yönetimde özgür bir ortam yaratılarak, yönetime eskimiş yargı yöntemle-
rinin sokulmasından çok yöneticilerin eğitimi yoluyla sağlanabilir.6 

ÇEŞİTLİ ÖZENDİRME YOLLARI 

Özendirme araçlarına geleneksel tüzel açıdan bakma eğilimi, düzen-
leyici kuruluşlardaki görevlilerin bütün ara davranışlarının, tasarlama işi 
ile yurttaşların tasara uygun davranışları arasındaki bütün eylemlerin 
özendirme eylemleri olduğu gerçeğine gölge düşürmüştür. Tüzel gelenek-
çilik, özendirme araçlarının "yerine getirme" olarak düşünülmesi sonucunu 
doğurmuştur. Çoğu kez ayrı uygulama birim ya da bölümleri kurularak, 
buralarda, görevlerini kurallara aykırı davrananları yargıç önüne gön-
dermek olarak yorumlayan tüzeciler görevlendirilmiştir. Bizim yaptığımız 
inceleme ise, tersine, kurallara uymayanlara karşı tüzel kovuşturmaya 
girişmenin, kurallara uygunluk sağlama amacını güden eylemlerin tümü 
içinde çoğu kez veri olan bir özendirme aracı olmakla birlikte, çeşitli yak-
laşımlardan ancak biri olduğunu göstermektedir. 

Düzenleyici kuruluşun alıcılara ilişkin bütün eylemleri, özendirme ça-
balarıyla ilgilidir. Özendirme araçlarının tasarlanması, tüm tasarlamanın 
bölünmez bir öğesidir. Hantal, güç, gereksiz yükümlülükleri tasarlardan 
çıkaran yöntem çözümleyicileri tasarlara uyulmasını kolaylaştırmaktadır-
lar. Basın bildirileri ile tanıtım izlenceleri düzenleyen görevlilerin yaptığı 
da odur. Kamuyla karşı karşıya gelen bütün görevliler, alıcılara karşı olan 
davranışlarının niteliğine göre, tasarlara uyulmasını kolaylaştırabilir ya 
da güçleştirebilirler. 

Alıcılardan gelen yazıları yanıtlayan yazışma görevlileri de bu bakım-
dan kolaylaştırıcı ya da güçleştirici etkiler yapabilirler. Çalışma izlencesi-
nin işleyişi konusunda bilgi toplayan araştırmacılar, tasara daha iyi uyul-
masını sağlayacak değişiklikler için bir dayanak oluşturmaktadırlar. Gö-
zetim görevlileriyle eğitim görevlileri, kurumdaki tüm görevlilerde uygun 
birtakım tutumlar yaratılmasına çalışarak tasarlara daha iyi uyulmasını 
sağlayabilirler. Kurumun tüm üyeleri, örgüt dışındaki ilişkileriyle bu so-
nuca varılmasını kolaylaştırabilirler. Gerçekte düzenleyici bir kuruluşun 
tasarlarının "uygulanması" tüm kuruluşun işidir. Bu görevin tümünün ya 
da bir bölümünün bir uygulama bölümünde görevli bir savunmanlar kü-
mesine aktarılabileceği düşüncesinin bugün de sürdürülmekte olması, tü-
zel gelenekçiliğin taşıdığı gücün bir belirtisidir. Bu inanç sürüp giderse, 
düzenleyici yönetim, eski birtakım yargıç papazlar elinde yeni bir dinsel 
yargıevleri dizisine dönüştürülebilir. 

Çakışmaların, çelişmelerin ya da kaynakların verimsiz bir biçimde 
kullanılmasının önlenmesi isteniyorsa, özendirme yöneltisi, daha önce anı-
lan öğeleri de içine alan tutarlı bir bütün niteliği taşımalı, tüzel kovuş-

6 Kurultay, birleşik generkteki düzenleyici kuruluşlar üzerindeki biçimsel ni-
telik taşıyan tüzel, yargısal denetimini güçlendiren 1946 Yönetsel Yöntem Yasa-
sı'm onaylayarak bu görüşe katılmadığını belirtmiş oldu. 
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turmayla ilgili yaptırımlarla kuruluşun öbür eylemlerinin tümü arasında 
eşgüdüm sağlanmalıdır. Aşırı bir tüzeciliğe düşülmek istenmiyorsa, uygu-
lama işi tüzecilerin tekeline bırakılmamalıdır. Tasarlara uygunluğun sağ-
lanabilmesi için kamusal ilişkiler ya da eğitim çalışmalarıyla bütün öbür 
çalışmalar, özellikle tasarlama arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. Aşırı bir 
güç savurganlığı önlenmek isteniyorsa, kovuşturma diziçabaları ile kamu-
sal ilişkiler tek bir tasarın öğeleri olmalı; ikisi de tasarın etkileri üzerinde 
yapılacak sürekli araştırmalara dayanmalı; tasar değiştirildikçe üçü de bir-
likte değişmelidir. Etkili bir kamusal düzenleme eylemi, tek, toplu bir ça-
lışmadır. "Yönetsel" yetkilerin "tüzel" yetkilerden —çeşitli kaynakların 
da direnerek istedikleri gibi—7 aşırı bir biçimde ayrılması, ancak düzen-
leme çalışmalarının etkililiği ile başarısını azaltma sonucunu doğurur. Ki-
şi birçok durumlarda düzenleme sürecinin bölünmesi yolundaki isteklerin 
nerdeyse bu nedene dayandığından kuşkulanmaktadır. 
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23. 
Bölüm 

YÖNETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ: VERİMLİLİK 

Bundan önceki bölümlerin tümünde yönetsel örgütlerle onlar içinde 
olup bitenleri inceledik. Bu bölümle bundan sonraki iki bölümde ise, kişi-
lerin bir örgütün ya da işlemdizisinin öbüründen daha iyi olduğunu söy-
lerken ne demek istediklerini inceleyeceğiz. Bir başka deyişle, birtakım 
verimlilik ölçütleriyle sorumluluk ölçütlerini inceleme konusu yapacağız. 
Bu bölümde verimlilik, son iki bölümde ise sorumluluk konusunu tartışa-
cağız. 

VERİMLİLİĞİN ANLAMI 

Yönetimi —ya da başka şu ya da bu kişi davranışını— değerlendirdi-
ğimizde, gerçekte bireylerin kendilerine açık bulunan çeşitli eylem yolları 
arasında yaptıkları seçimlerin uygunluk ölçüsünü değerlendirmekteyiz. Yö-
netsel izlenceler üzerinde yargıda bulunurken değerlendirmemizi kimi kez 
iki bölüme ayırırız: 

(1) Tasarın erişmek ya da yüceltmek amacını güttüğü değerleri ona-
yıp onamama düzeyimiz; 

(2) Tasarın bu değerleri gerçekleştirmede ne ölçüde etkili olabileceği 
konusundaki yargımız.1 

Değerlendirmenin birinci yönüne örnek olarak, Geçimsel İşbirliği Ör-
gütü'nün (ECA) amaçlarını —Avrupa'nın geçimsel düzeninin toparlanma-
sını, görece özgür, dengeli bir uluslararası tecimin yeniden kurulmasını— 
uygun bulabilir ya da bulmayabiliriz. İkinci yöne örnek olarak, ECA iz-
lencesinin —Avrupa'nın Amerika'dan yaptığı satmalmalara akçal yönden 
omuz verilmesinin— bu amaçları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ile 
bunun ölçüsü konusunda bir yargıya varmış olabiliriz. 

Sorumluluk, Ussallık 

Bizim yönetsel vargı ya da izlenceyi onayıp onamadığımız üzerinde 
duracağımıza, izlencenin özünde kimin değerlerinin bulunduğunu, bir ku-

1 Usbilgisi deyimiyle, değerlendirmenin birinci yönü tasarın dayandığı değer 
öncülerini onayıp onamayışımızla, ikincisi ise tasarda yer alan gerçeğe ilişkin ön-
cüllerin doğruluğuna ilişkin yargımızla ilgilidir. Bkz: Simon, Administrative Be-
havior. Bölüm 3. 
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rumun gerçekleştirmeye çalıştığı belirli değerleri nereden aldığını, hangi 
kümelere ya da etkilere karşı duyarlık gösterdiğini araştırabiliriz. Neden 
ECA Avrupa'nın kendini toparlamasına, uluslararası tecimin geliştirilme-
sine yardım etmektedir? Bu yardım, Kurultay'ın ya da Başkan'ın buyru-
ğu olduğu için mi yapılmaktadır, baskı kümelerinin etkisi sonucu mudur? 
Yoksa izlence değerleri başka bir kaynağa mı dayanmaktadır? Soru bu 
biçimde ortaya konunca sorumluluk sorunuyla karşı karşıyayız demektir. 
İzlence kime, neye karşı sorumlu ya da duyarlıdır? Bu soru üzerindeki 
tartışmayı gelecek bölüme bırakacağız. 

Değerlendirmenin ikinci yönüne ussallığın değerlendirilmesi adı veri-
lebilir. Yönelmiş bulundukları değeri gerçekleştirebilecek nitelikte olan 
vargıları ussal olarak niteleriz. ECA izlencesinin Avrupa'nın kendini to-
parlaması, uluslararası tecimin gelişmesi amacına yönelmiş bulunduğunu 
varsayarsak, söz konusu izlence ancak Avrupa'nın kalkınması ile ulus-
lararası tecimin gelişmesini sağlamayı başarırsa ussaldır. 

Bir vargının ussal olup olmadığına ilişkin yargımız onu değerlendirir-
ken hangi değerleri dayanak olarak aldığımıza bağlı olduğuna göre, bir 
çalışmanın amaçlarının hangi değerler olduğu kesinlikle belirtilmemişse, 
bir yönetsel eylemin "ussal" ya da "usa aykırı" olduğu konusunda söyle-
necek sözler açıklıktan, kesinlikten uzaktır. Örneğin, ECA izlencesinin Av-
rupa'da büyük sıkıntılar çekilmesini geçici bir süre için gerçekten önleye-
bileceğine inanabilir, ancak sürekli bir kalkınmayı ya da tecimin eski du-
rumuna getirilmesini başaracağına inanmayabiliriz. Bu durumda izlen-
ce, sıkıntıların önlenmesi bakımından yargılandığında ussal, ancak teci-
min uzun dönemli gelişmesi bakımından yargılandığında usa aykırıdır. 

Kamu yönetimiyle ilgili yayınlarda, bu alandaki birçok yazarların 
belirli vargı ya da izlencelerin ussallığı konusunda yargıya varırken da-
yandıkları değerleri açıkça belirtmemeleri yüzünden birçok karışıklıklar 
ortaya çıkmıştır. Birçok durumlarda karışıklık daha da çoktur, çünkü ya-
zarlar gerçekte izlencenin gerçekleştirmeye çalıştığı değerleri onadıklarmı 
ya da onamadıklarını belirtirken yönetimin ussallığını değerlendirmekte 
olduklarını söylerler.2 

Ussallık, Verimlilik 
"Verimlilik" sözü, yönetim sözlüğünün en çok anılan, nerdeyse sürekli 

olarak da kötüye kullanılan sözcüklerinden biridir. Bu sözcük, çoğu kez 
en geniş anlamında "ussallık"la eş anlamda kullanılır.3 Yukarıdaki bölü-
cükte de değinildiği gibi, "verimlilik" ya da "verimsizlik"ten söz edilirken, 
daha çok, belirli değerler üzerindeki anlaşma ya da anlaşmazlık dile geti-

2 Hoover Kurulu'nun bu çok önemli ayrımı yapmakta nerdeyse kesin bir başa-
rısızlık gösterdiği konusunda, özellikle büyük çaptaki örgütlerin ele alındığı bö-
lümlerde birçok örnekler vermiştik. Hoover Kurulu'nun bu bakımdan ortalama 
kamu yönetimi yazarlarının çoğundan daha kötü olmadığı konusundaki yoğun 
belgeler için bkz: Waldo, The Administrative State, özellikle Bölüm 10. 

3 Bu, verimliliği savunanların —verimliliğin yönetimin değerlendirilmesinde 
uygun bir ölçüt olduğuna inananların— kaçınılmaz bir biçimde sürüklendikleri 
anlamdır. Örneğin, bkz: Simon, adı geçen yapıt. Bölüm 9. 
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rilir. Birleşik generk yönetiminde verimlilik konusunu incelemekle görev-
lendirilen Hoover Kurulu, "Kurultay"m, olağan ödenç yollarının olabil-
diğince çok kullanılmasını ya da onun yerine özel ya da öbür yerleşmiş 
kurumlarca yapılan ödünç vermeler için güvence verilmesini sağlamak 
amacıyla, [kişilere ya da girişimlere yapılan] dolaysız ödünç vermeler üze-
rinde kısıtlamalar yapmasını" öğütlediğinde, kuşkusuz böyle bir karışıklık 
söz konusuydu.4 Kurul üyelerinden üçünün karşıoy yazılarında belirttik-
leri gibi, "burada Kurul'un öğütlemeleri yürütme örgenindeki örgütsel ve-
rimlilik ya da tutum sorunlarından uzaklaşarak vasama örgeninin çalış-
ma alanına girmekte,"5 bir başka deyişle, söz konusu öğütler hangi değer-
lerin gerçekleştirileceği konusuyla ilgilenmektedir. 

Bundan dolayı, okuyucularımıza, yönetim konusundaki yazılarda "ve-
rimlilik" sözcüğüyle karşılaştıklarında, bunun tutumluluk (giderlerin azal-
tılması) anlamına gelebileceği gibi yalnız bir onama belirtisi olarak da 
kullanılmış olabileceğini unutmamalarını belirtmek yerinde olur. Bundan 
başka, "verimlilik" sözü, bu anlamlardan daha ayrı, daha özel bir anlamda 
da sık sık kullanılır. Bu dördüncü anlam, verimlilikten söz eden geçimbi-
limcilerle bir ölçüde açık, kesin bir biçimsel örgüt kuramı ortaya koymaya 
çalışan yönetim yazarlarının çoğunluğunun genellikle düşündükleri an-
lamdır. Bu anlam belki de ölçmenlerden alınmıştır (örneğin, buğuyla ça-
lışan bir devinecin* verimliliği, bir başka deyişle yararlı erke çıktısıyla 
erke girdisi arasındaki oran); sözcük bu anlamda kullanılırken bile ölç-

' menlikle ilgiliyken kazandığı birtakım örtülü varsayımlarla çevrilidir. 
Bu tölümün çeşitli kesimlerinde önce verimliliğin bu tanımını olabil-

diğince titizlikle, açık bir biçimde ortaya koymaya çalışacağız. Daha son-
ra, böylece tanımlanan verimlilik ölçütünün, daha geniş ussallık ölçütüy-
le benzer yönetsel yeğlemelere ne ölçüde yol açtığını ya da açmadığını 
göreceğiz. Bu inceleme, yöneticiler verimliliği en yüksek düzeye çıkarmak 
amacıyla yeğlemelerde bulunduklarında gerçekte ne yaptıklarını, bu gibi 
yeğlemelerin örgüt ile onun üyelerinin doyumunu nasıl etkilediğini anla-
mamıza yardım edecektir. Yönetsel durumlarda kişilerin yeğlemeler ya-
parken verimlilik ölçütünü sık sık kullandıkları gözlemlenebilen bir ger-
çektir; bundan dolayı da bu ölçütün anlaşılması çok önemlidir. Yönetici-
lerin bu ölçütü kullanmalarının gerekip gerekmediği ya da ne ölçüde kul-
lanmaları gerektiği, yanıtı yönetim biliminin dışında kalan, değerlerle il-
gili bir sorundur. 

Verimliliğin Daha Dar Bir Tanımı 

Bir seçme sorunuyla karşılaşan kişiler, karmaşık bir nitelik taşıyan 
tüm gerçeği kavramayabilir, onun yalınçlaştırılmış bir örneğiyle uğraşmak 
durumunda kalabilirler. Örneğin, geçimbilim bugün olduğundan çok daha 
gelişmiş bile olsaydı ECA izlencesinin uzun ya da kısa dönemli bütün so-
nuçlarının bir taslağı çizilemezdi. Önceden kestirilemeyen bu çok sayıdaki 

4 Report on Federal Business Enterprises, y. 24. 
5 Üstteki kaynak, y. 99. 
* Devineç sözcüğünü türbin karşılığı olarak 1979 yılında türetip ilk kez bu ya-

pıtın 1980 baskısında kullandık. (Çeviren) 
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sonuçlardan yalnız birini analım: Söz konusu izlencenin Avrupa'daki do-
ğum oranı üzerindeki etkisi ne olacak, doğum oranı da bundan yirmi yıl 
sonraki süel durumu nasıl etkileyecektir? Eylemli bir durumda ussallık 
konusunda salt bir anlamda değil, ancak sonuçların önceden görülebilirli-
ğinin kısıtlılığı içinde bir değerlendirme yapabiliriz. Uzun dönemli tasar-
lama konusunda daha önce yaptığımız tartışma sırasında belirttiğimiz gi-
bi, geniş kapsamlı kamu eylemlerinin beklenmedik sonuçları, sonradan ge-
riye doğru bakıldığında, yargılamada göz önünde bulundurulan sonuçlar 
düzeyinde, belki onlardan daha da önemli görünebilir. 

Ancak gerçeğin yargılama amacıyla yalınçlaştırılması, genellikle ön-
ceden görülemeyen sonuçların savsaklanmasından çok daha ötelere gider. 
Çok sık yapılan başka bir yalmçlaştırma, tasarın sonuçlarını üç bölüme 
ayırmaktır: (1) İstenen ya da kaçınılan sonuçlar, bir başka anlatımla so-
nucun istenilirliği konusunda bir yargıya varılırken tartılması gereken 
olumlu ya da olumsuz değerler: (2) yargılayanların, üzerinde görece yan-
sız oldukları, ortaya çıkıp çıkmamasını görece aldırmazlıkla karşıladıkları 
sonuçlar; (3) başka bir tasar yerine bu tasarı uyguladıkları için vazgeç-
mek durumunda kaldıkları seçenekli sonuçlar, bir başka deyişle geçimbi-
limcilerin tasarın "yeğleme gelimi"* dedikleri nesne. 

Bu ayrımları, bir kent kurulunun bir su süzme düzeni kurma vargı-
sını biraz aşırı yalınçlaştırılmış bir biçimde ele alarak açıklayabiliriz. (1) 
Kurulun bu öneriyi değerlendirirken göz önünde bulundurabileceği so-
nuçlar içme suyunun niteliğindeki iyileşme olabilir. (2) Kurul, (öbür so-
nuçlar değişmemek koşuluyla) süzgeçler için gerekli kumun yüklet ya da 
teknelerle taşınmasına aldırmayabilir. (3) Kurul, tasarının yeğleme geli-
mini, soruna akçal açıdan bakarak, bu yola gidilmeyip söz konusu akça-
nın yolların onarılmasında kullanılması ya da vergi yükümlüsünde bıra-
kılması durumuyla karşılaştırmalar yaparak ölçebilir. 

Burada yukarıdaki ayırımların, usbilgisel değil tinsel olduklarını be-
lirtmekte yarar vardır. Belirli sonuçların hangi ulama girdiği, vargıda bu-
lunan kişinin değerlerine bağlıdır. Kent kurulu içme suyunun niteliğindeki 
iyileşmeyi önemli sayabilir, ancak şişe suyu satın alan bir kimse bu ko-
nuya önem vermeyebilir. Kurul, kum getirme işini önemsiz sayabilir, an-
cak bu konu bir tekneci için büyük önem taşıyabilir. Kurul vergi akçala-
rını yeğleme gelimi olarak ele alabilir, ancak vergi yükü az olan bir ildeş 
tasarın gelimini "yansız" ulamına sokabilir. 

Görüyoruz ki tasarın üç türdeki sonuçları arasında yaptığımız ayırım 
özneldir, bir başka deyişle vargılayan kişinin anlığında biçimlenir. Bu-
nunla birlikte, söz konusu ayırım yönetsel vargılar söz konusu olduğunda 
sık sık kullanılır. Örgütler içindeki bireylerin vargılarını böylece biçim-
lendirmeleri, bu ayırıma, yönetim uygulaması ile bugünkü yönetim kura-
mının dayandığı düşüngünün anlaşılabilmesi bakımından çok büyük bir 
önem kazandırır. 

* Yeğleme gelimi sözünü opportunity cost karşılığı olarak türetip bu yapıtın 
1980 baskısında kullandık. 1975 baskısında vazgeçme maloluşu diye Türkçeye çevir-
diğimiz bu kavram, yukarıda da açıklandığı gibi, kişinin çeşitli seçenekler içinde 
birini yeğlemesinden —bir başka deyişle öbür seçeneklerden vazgeçmesinden— do-
ğan sıkıntı, bu sıkıntının oluşturduğu gelim anlamındadır. fÇeviren) 
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Bu ayırımın incelenmesini şimdilik daha sonraya bırakarak, onun bizi 
nasıl bir verimlilik ölçütüne götürdüğünü görelim. Verimlilik, bir anlam-
da katıksız olumlu sonuçların (istenen sonuçların istenmeyen sonuçlara 
ağır basan bölümünün) yeğleme gelimlerine olan oranının en yüksek dü-
zeye çıkarılması olarak tanımlanabilir. Daha açık olarak belirtmek gere-
kirse, bir yeğleme belirli yeğleme gelimleriyle olabildiğince çok sonucun 
gerçekleştirilmesini sağladığında ya da belirli bir sonuçlar düzeyine ola-
bildiğince düşük bir yeğleme gelimiyle varabildiğinde verimli olarak ni-
telendirilebilir. 

Bu tanımlamaya göre, varsaydığımız kent kurulu, süzgeçleme düzeni 
için birer milyon dolara çıkacak üç ayrı tasarı göz önünde bulundurdu-
ğunda, en verimli seçim en yüksek nitelikli içme suyunu sağlayacak ola-
nıdır. Tersine, tümü eşit nitelikte su süzgeçleyecek üç ayrı tasar söz ko-
nusu olsaydı, bu kez en verimlisi bunların en ucuzu olurdu. 

Ölçütün Dayandığı Varsayımlar 

Bu yalınçlaştırılmış yeğleme yöntemi şöyle de açıklanabilir: Bir vargı 
oluşturma durumunda olan bir kimse ilgisini vargının istenen sonuçlarıy-
la istenmeyen sonuçları üzerinde toplar. Bu amaçları gerçekleştirebilmek 
için çeşitli "araçlar"ı kullanmayı düşünür, ancak belirli amaçlan gerçek-
leştirecek çeşitli araçlar konusuna gelince, bir araçlar dizisinin öbürüne 
oranla daha büyük bir yeğleme gelimini içermesi bir yana, bir yeğlemesi 
yoktur. Konunun böylece belirtilmesi bizi doğrudan doğruya biraz önce 
verilen verimlilik tanımlamasına götürür. 

Bir kimse, böylece tanımlanan verimliliği tasarlar arasında seçme ya-
parken bir ölçüt olarak ne sürev, hangi koşullar altında kullanır? Bunun 
için iki koşulun yerine gelmesi gerekir: 

(1) Kullanmayı düşündüğü, kendi "araçlar"ı adını verdiği kişicil, öz-
deksel kaynaklar kıt olmalıdır. (Örneğin, "kamu akçası Avrupa'nın kal-
kınma izlencesini gerçekleştirmek için kullanılırsa, bu akçalarla satın alı-
nan kaynaklar öbür kamu görevlerinde ya da Birleşik Amerika'daki tü-
ketimde kullanılmayacaktır"). "Yeğleme gelimi" sözünün anlatmak iste-
diği de budur. 

(2) Bu yeğleme gelimi bir yana, "amaçlar" gözüyle baktığı sonuçların 
elde edilmesine katkıda bulunmaları koşuluyla, kaynakların nasıl kulla-
nılacağı konusunda yansızdır. (Örneğin, "ECA görevlilerinden belirli bir 
kümenin mektup yazmakla ya da sayımlama yazanaklarını incelemekle 
uğraşmaları, Avrupa'nın kalkınmasına daha çok katkıda bulunan bir iş 
yapıyorlarsa, önemsizdir.") 

Yönetsel eylem için gerekli araçlar vargılayan bakımından kıt olma-
saydı, eldeki kaynakları bir amaç yerine bir başka amaç için kullanırken 
yeğleme gelimi söz konusu olmazdı. Vargılayan, gelime bakmadan yalnız 
katıksız sonuçları en iyi biçimde gerçekleştirmeye çalışırdı. Çeşitli yollar 
arasındaki seçimini de, verimlilikten —elde edilen sonuçların giderlere 
göre çok ya da az olmasından— çok yeterliliğe, bir başka deyişle elde edi-
len sonuçların düzeyine bakarak yapardı. 
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Yönetsel eylemin araçları kendi bakımından yansız olmasaydı çeşitli 
eylemlerin gelimlerini yalnız kullanılan toplam kaynak tutarına bakarak, 
bu kaynakların kullanılış biçimini göz önünde tutmadan karşılaştırmazdı. 
Vargılayan, örneğin, kamu yönetimiyle iş yapan üstencilerin işçilerine yü-
rürlükteki gündelikler düzeyinde gündelik ödemeleri gerektiğine inansay-
dı, akçal gelimi birbirine eşit iki yeğleme arasında olduğu gibi yansız ka-
lamaz, düşük gündelikler ödeyen bir ortaklığı yeğ tutmazdı. 

İkinci varsayım başarısızlığa uğrarsa —bir başka anlatımla, vargılaya-
cak olan kişi araçlar bakımından yansız değilse— bu kez vargılayan kimse 
kuşkusuz "sonuçlar" kavramını genişletme yoluna giderek kendi verimli-
lik ölçütünü istediğinde yeniden gözden geçirip ona yeni bir biçim vere-
bilir. Vargılayan, örneğin, yönetsel bir tasarın kendi görevlilerinin sağ-
lığı ya da üstencinin çalıştırdığı kimselerin gündelikleri üzerindeki etki-
sini de —bunlar onu ilgilendiriyorsa—- "sonuçlar"ın kapsamına sokabilir. 
Ancak bunu yapmakla, verimlilik ölçütünü daha geniş olan ussallık ölçü-
tüyle yavaş yavaş kaynaştırmış olur; iki sözcük yeniden eş anlama gelir. 
Verimlilik ölçütü, vargılayanın vargılama sürecini, ancak (en azından 
yaklaşık olarak) yansız, kıt araçlar gözüyle bakmak isteyeceği geniş bir 
sonuçlar alam varsa kolaylaştırır. 

"Yansız Araçlar" Kavramının Dayanağı 
Bir vargıyı gerektiren bir durumun belirli yönlerinin yansız araçlar 

sayılması vargılayan kimsenin değerlerinin bir yansıması olduğuna göre, 
araç sayılan nesnelerin kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmesi ola-
ğandır. Özengen bir dokumacı, sonradan hangi yöntemin kullanılmış ol-
duğu nerdeyse sezilemese bile, bir halının el ya da balkı tezgâhında do-
kunmuş olmasını, aldırış edilmeyecek bir konu saymaz. Güzel bir oturma 
odası halısı isteyen ancak dokmacılık konusuyla pek ilgilenmeyen bir kim-
se için, halının dokunmasında kullanılan tezgâhın türü önemsizdir. Bir ör-
gütün başı tüze danışmanının belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir 
sözleşme düzenlemesini isteyebilir, ancak üzerinde durduğu öğeleri kap-
sadığı sürece kullanılan dile aldırış etmeyebilir. Tüze danışmanı ise, söz-
leşmeyi geleneksel, uygun tüze dilinde yazmaktan, bu dil onun uygulana-
bilirliğini artırmasa, üstelik sözleşmeyi sıradan bir kişi için anlaşılmaz kıl-
sa bile, büyük bir övünç duyabilir. 

Ancak toplumumuzda, özellikle yönetsel vargıların alınmasında bü-
yük geçerliği olan belirli bir yansız araçlar anlayışı vardır. O da kamu 
yönetiminin "generk amaçlarının gerçekleştirilmesinde kişilerle özdeksel 
araçların kullanılması"6 yolundaki tanımında saklı olan anlayıştır. Bu an-

6 Leonard D. White'ın Introduction to the Study of  Public Administration adlı 
yapıtının birinci baskısında (New York: The Macmillan Co., 1926, y. 2) kullandığı 
tanımlama budur. Bu tanımdan sonra, "kamu yönetiminin amacı, yöneticilerle gö-
revlilerin elindeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasıdır" denmektedir. 
Bu sözler, biraz da içlerinde kapalı olarak yer alan varsayımların kısıtlayıcı nite-
liği yüzünden, ikinci baskıda (1939) ikinci sıraya alınmış, üçüncü baskıdan (1948) 
çıkarılmışlardır. Bu verimlilik ölçütünü Gulick aşağıdaki yazıda daha açık olarak 
benimsemiştir. "Science, Values and Administration," Papers on the Science of 
Administration, y. 192-3. 
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layış, daha açık olarak, görevlilerin davranışlarının, bu davranışların öte-
sinde sonuçlar, elde etmede yansız araçlar olarak alınmaları gerektiği an-
layışıdır. Bu anlayış, bizim toplumumuzda geniş, başka toplumlarda çok 
daha dar bir ölçüde benimsenen belirli birtakım toplumsal değerlerden do-
ğar. "Çalışma"ya karşı beslenen yerleşmiş toplumsal tutumlara dayanır. 
Yukarıdaki dokumacının anlayışından ayrı olan bu anlayış yine yukarıda 
verilen örnekteki halı alıcısının anlayışıdır. 

işleyim Devrimi'nden bu yana Batı uygarlığının en göze çarpan özel-
liklerinden biri, üretimle tüketim arasında" yapılan kesin ayırımdır. Üre-
tim günün belirli bir kesiminde, tüketim onun dışındaki kesiminde yapı-
lan eylemler sayılırlar. Üretimin, kendi başına değil, üreticiye daha sonra 
bir tüketim olanağı sağladığı için bir doyum kaynağı olduğu düşünülür. 
Ulak dağıtıcısının günlük çalışmasından tat duyması beklenmez, ancak 
görevini, toplumun öbür üyeleri o işin yapılmasını istedikleri, karşılığını 
da dağıtıcıya tüketimden bir pay (aylık) vermeye istekli oldukları için 
yaptığı düşünülür. 

Üretim ya da çalışma (işçiyi boş süreden yoksun bırakma anlamında-
ki olumsuz değer bir yana) gerçekte değerlerle ilişkisiz sayılırsa, bundan, 
bir iş yerine başka bir çeşit iş yapmak arasında bir ayrım bulunmadığı an-
lamı çıkar. Bu inancı taşıyan kişinin, bir çeşit iş yerine bir başka çeşit işi 
seçerken, çalışmasının "dış" sonuçlarını —bu iki çeşit işin tüketimden ken-
disine sağlayabildiği payları— karşılaştırarak bir vargıya ulaşması gere-
kir. Bundan dolayı, kişinin bu paylar karşılığında ne yapması gerektiği 
konusunda buyruk almaya istekli olabileceği bir aldırmazlık ya da onama 
alanının bulunması gerekir. 

Son iki bölücükte söylenenler, toplumumuzdaki bireylerin taşıdıkları 
tutumların eylemli birer tanımlaması olarak alındıklarında kuşkusuz abart-
malı görünürler. Bu açıklamaların gerçekçi birer tanımlama değil, gerçek 
tutumlara ancak yaklaşık olarak uygun düşen "ülküsel ülkütler" sayılması 
gerekir.7 

Kişiler kendi davranışlarına sonuçlar elde etmede yansız araçlar gö-
züyle bakılmasını çoğu kez istememekle birlikte, başkalarının davranışla-
rına ilişkin tasarlar yaparken onlara çoğu kez yansız birer araç gözüyle 
bakarlar. Yönetsel görevlerdeki kimselerin, özellikle davranışlarını tasar-
ladıkları görevlilerle aralarında birçok aşama varsa, örgütlerindeki birey-
lerle gereçlere "generk amaçlarını" ya da yöneticilerin önemli (ya da is-
tenir) saydıkları amaçları gerçekleştirmede kullanılacak yansız araçlar 
gözüyle bakmaları olasılığı yüksektir. 

Üstelik, toplumumuzdaki bu tutumların aktöreyle de yakın ilişkileri 
vardır. Bir imyazman ağızdan imyazıyla aldıklarını uzun yazıya geçir-
mek ya da bir dizeç işleri biriminde çalışmak seçenekleri arasında kuşku-
suz aldırmazlık göstermeyebilir. Bu imyazrnanm işvereni onun bu konuda 
aldırmazlık içinde olması (bir başka anlatımla yapacağı seçmenin onun 

7 Gerçekte bunlar Max Weber'in "Protestan aktöresi" adını verdiği "ülküsel 
ülküt"ün bir öğesidir. Bundan önceki bölümlerde protestan aktöresinin toplumu-
muzdaki örgütsel davranışlarda önemli bir yer tuttuğunu görmüştük. 
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kişisel yeğlemesinden çok örgütün gereklerine dayanması) gerektiğini dü-
şünmek eğilimindedir. Söz konusu imyazman örgüt yetkesinin doğrullu-
ğunu onarsa o da aldırmazlık içinde bulunması (işverenin vargısını ona-
ması) gerektiğini düşünebilir.8 

Yöneticilerle görevlilerin çalışmayı yansız bir araç sayma ya da say-
mama düzeyleri örgüt dengesi bakımından önemli sonuçlar doğurur. Söz 
konusu sonuçları bu bölümün daha sonraki bir yerinde ele alacağız. 

Yeğleme Gelimi Ölçüsü 

Buraya değin yeğleme gelimi ile bir yönetsel yeğlemenin gerek iste-
nen gerek istenmeyen öbür sonuçları arasında neden bir ayırım yapıldığını 
açıklamadık. Suyun niteliğinin iyileşmesi bir süzgeçleme düzeni kurulma-
sının istenen bir sonucudur; düzenin yapı giderleri —ancak bu düzenin 
kurulması durumunda o kaynakların örneğin yangından doğan yitiklerin 
azaltılması gibi istenen daha başka bir amacı gerçekleştirmek üzere kulla-
nılabileceği anlamında— istenmeyen bir sonuçtur. Süzgeçleme düzeni ko-
nusundaki ussal bir vargı yalnız düzenle ilgili A tasarının B tasarıyla kar-
şılaştırılmasını gerektirmez; bu tasarların söz konusu kaynakların bütün 
olanaklı kullanma biçimleriyle karşılaştırılmasını da gerektirir. 

Yeğleme gelimi kavramı (araçların yansızlığı kavramı gibi), yeğle-
melerin yapılmasında karmaşık nitelik taşıyan bir gerçeği yalmçlaştırma-
da kullanılan bir başka araçtır. Yönetici (ya da kent kurulu) süzgeçleme 
düzeninin yapılmaması durumunda elde kalan akçayla ne yapılacağım ke-
sin olarak bilmez. Bu akçanın başka bir yerde kullanılabileceğini bilir; 
yeğleme gelimi kavramı da bu olanağı ayrıntılara inen bir değerlendir-
meye gitmeden göz önünde bulundurmasına olanak sağlar. Yeğleme geli-
mi, vazgeçilmiş seçeneklerin değerinin bir göstergesidir. Bu gösterge, kay-
nakların olanaklı tüm kullanma biçimlerinin birbiriyle karşılaştırılması 
gereğini önlemek amacıyla ortaya konmuştur. "Sürev savurganlığı" ola-
cağı için bir işten vazgeçen, ancak esirgediği değerli sürevi nasıl kulla-
nacağını da belirlemeyen bir kimse böyle bir göstergeyi kullanmaktadır. 

Kimi amaçlar için işgücü, kimisi için akça ya da gereçler kıt kaynak-
ların ölçüsü olarak alınmaktadır. Belirli bir toplumsal amacı gerçekleştir-

8 Geçimbilimcilerin geliştirdiği ödem* kuramının tümü bu yansızlık varsayı-
mına dayanmaktadır. Geçimbilimci, araçlar karşısında aldırmazlığın söz konusu 
olmadıği bir durumla karşılaştığında, onu akça biçimindeki ödeme eklenmesi ya 
da çıkarılması gereken bir "tinsel gelir" sayarak açıklar. 

* Arapça kökenli ücret sözcüğü için bu yapıtta yerine göre aylık, gündelik, 
ödeme gibi karşılıklar kullandık. Ancak, sözcüğe buradaki anlamı da yansıtmaya 
elverişli genel bir karşılık bulmak gerektiği de açıktır. Bu karşılığı ararken, "öde-
nek, ödenti, ödence" gibi sözcüklere de kaynaklık eden ödemek eyleminden yola 
çıkmanın uygun olacağım düşündük. Sözcüğe, "anlam, eklem, özlem, gözlem" söz-
cüklerinin yapışım örnekseyerek 1979 yılında ödem karşılığını türetip ilk kez bu 
yapıtın 1980 baskısında kullandık. Bu sözcüğün sağlıkbilimdeki Fransızca kökenli 
ödem (ödeme) sözcüğüyle karıştırılmasının söz konusu olamayacağı açıktır. Türk-
çe karşılığı suluşiş olan bu sözcüğün de gecikmeden dilimizden çıkarılıp atılması 
gerekir. (Çeviren) 
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mede kullanılan kişigücü, istenen başka amaçlan gerçekleştirmede kulla-
nılamaz. Dolayısıyla, kişigücünün kullanılmasında bir "yeğleme gelimi" 
söz konusudur; bir başka deyişle eldeki belirli bir iş için kullanılan kişigü-
cünün başka amaçlarla kullanılmasından vazgeçmek gerekir. 

Kıt kaynaklar, çoğu kez toplam akçal gelime bakılarak ölçülür. Örne-
ğin, işçi giderlerini azaltıcı donanımlar kurulup kurulmaması söz konu-
suysa, bu donanımların kişigücü gereksinmesini azaltacağını bilmek yet-
mez. Bu kişigücü kısıntısı, söz konusu donanımların yapımıyla bakımında 
kullanılan kaynakların değeri ile dengelenmiş bulunabilir. Bu gibi karşı-
laştırmalarda genellikle kullanılan ortak payda satak ederlerine göre sap-
tanan akçal gelimdir.9 

VERİMLİLİK, ÖRGÜT DENGESİ 

Verimlilik ölçütünün yönetsel vargılara uygulanmasının örgütün var-
lığını sürdürmesiyle yakından ilgili olduğuna daha önce değinmiştik. Var-
lığı sürdürme konusunda daha önce söylenenleri şimdi kısaca gözden ge-
çirelim. Bir örgütün üyeleri, örgüte katılmalarını sürdürüp sürdürmeye-
cekleri konusunda ara ara vargılamada bulunurlar. Bu katılmadan sağla-
dıkları doyumların katılmanın sakıncalarından daha ağır bastığı sonucuna 
varırlarsa çalışmayı sürdürür; sakıncalar doyumlardan çok olursa ayrılır-
lar. Bu olumlu sonuçlarla olumsuzları kendi değerler tartaçlarmda tar-
tarlar. Bu tartaç öbür üyelerin ya da örgütün komuta çizgisinde bulunan-
ların değerler tartacmdan tümüyle ayn olabilir. Örgüt, üyelerine doyum-
suzluklar karşılandıktan sonra açık bir doyum artığı sağlamayı başaramaz-
sa, elverişli bir denge yeniden kuruluncaya dek kimi üyeleri elden çıkar-
maya katlanmak, böyle bir denge sağlayabileceği yeni üyeler bulmak ya 
da yok olup gitmek durumundadır. 

Özendirme Araçları ile Katkılar Arasındaki Denge 

Bir örgütün üyelerine doyumlar ya da özendirme araçları sağladığı 
korungaç, onun sürekli üyelerinin yaptıkları katkılardan oluşur. Dağıtı-
cının ulak dağıtması, yurttaşları ulak akçası ödemeye, Ulak Bakanlığı'na 
yasama örgenince ayrılan ödenekleri sürekli olarak arkalamaya istekli kı-
lan bir doyum kaynağıdır; ulak akçaları ile ödenekler ise dağıtıcıların 
aylıklarım karşılar. Bir dolar karşılığında sağlanan ulak görevi yurttaşlar-
la yasa yapıcılar için (onların değerler tartacma göre) bir dolar değerinde 
ya da daha yüksek değerde olmalı, örgütün dağıtıcının belirli bir işi kar-
şılığında ödeyeceği dolarların sayısı onca (onun değerler tartacına göre) 
çalışmasının yeterli bir karşılığı olmalıdır. Dağıtılan ulak ile o amaç için 
ayrılan ödeneklerin değiştirilme oranı ya da çalışma süresinin akça olarak 
aylıklarla, onlara ek olarak da işten elde edilen öbür doyumlarla değişti-
rilme oranı çok düşükse katılanlardan kimisi katkısını geri alacaktır. 

9 Kamu yönetiminde satak ederi, kaynakların gelim ölçüsü olarak bütün du-
rumlarda onanmayabilir. Bu konuyu daha çok incelemek isteyen okuyucular Si-
mon'm adı geçen yapıtına (y. 174-5) bakmalıdırlar. 
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Ancak bu "değiştirilme oranları," gerçekte, gerek yurttaşlar gerek ulak 
dağıtıcılar açısından örgütün verimlilik ölçüleridir. Yurttaş açısından (bel-
ki Ulak Bakanlığındaki yüksek düzey yöneticileri açısından da) istenen 
sonuç hızlı bir dağıtımdır; dağıtıcıların çalışması yansız araçtır; Ulak Ba-
kanlığı'na ödenen ulak akçası ile ayrılan ödenekler yeğleme gelimidir. 
Dağıtıcı açısından, aldığı aylıkla işinden elde ettiği doyumlar en yüksek 
düzeye çıkarmayı istediği sonuçlardır; ulak dağıtma görevi yansız araçtır 
(şu önemli koşulla ki, işten duyulan övünçle örgütü benimsemesi onu bu 
göreve olumlu bir değer vermeye itebilir); başka bir yerde çalışarak ge-
çirebileceği sürenin bu işte kullanılması yeğleme gelimidir. Verimlilik ko-
nusundaki geleneksel tartışmalarla verimin bu betiğin daha önceki bö-
lümlerindeki kimi kullanılışlarında soruna nerdeyse hep yurttaşın görüş 
açısından bakılmıştır. Ancak gerçekte bu, daha önce de açıklandığı gibi, 
örgütsel düzende saklı bir özellik değil, toplumumuzdaki belirli birtakım 
değerlerin bir yansımasıdır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bir örgüte katılan kişiler ya da kişi küme-
leri kendi değer ölçülerine göre verimliliği en yüksek düzeye çıkarmaya 
çalışabilirler; ancak bu çeşit verimliliklerin —uygulamada da görüldüğü 
gibi— birbirinin eşi olması gerekmez. 

"Artığın" Dağıtımı 

Örgüte katılan bir kişi örgüte yaptığı katkıyı sürdürmeye ancak yete-
bilecek bir karşılık alıyor olsaydı, bir kümenin verimliliğindeki artış ge-
nellikle bir başkasının verimliliğini azaltır, sonunda da örgütten çekilme-
lerine yol açardı. Ancak bu durumla pek seyrek karşılaşılır. Genellikle, 
varlığını sürdürmeyi başaran bir örgüt, katılanlardan çoğuna bir doyum 
artığı sağlamaktadır. Bir başka deyişle, katılanlardan çoğuna sağlanan 
özendirme ya da isteklendirme araçları, onların örgütten çekilmelerine 
yol açmadan birazcık azaltılabilir.10 By durumda, söz konusu artığı katı-
lanlardan hangilerinin alacağı sorusu ortaya çıkar. 

Örgütün yöneticileri, belirli bir katılanlar kümesinin yararlandığı 
özendirme araçlarını belirli bir düzeyin altına indiremezler. Böyle bir dav-
ranış örgütün varlığını çekinceye düşürür. Ancak yine de elde bir seçme 
alam vardır ki o alan içinde verimlilik ölçütü, verimlilik oranının payına 
kimin değerlerini, paydaya kimin yeğleme gelimini koyduğumuza bağlı 
olarak değişik vargılara yol açar. Daha yüksek aylık isteyen dağıtıcılar, 
bu görevden yararlananların daha yüksek ulak akçası ödemeye kazana-
bileceklerini öne sürebilirler. Buna karşılık işgörüden yararlananlar ge-
rekli dağıtıcıların düşük aylıklarla görevde tutulabileceğini ya da yerle-
rine yenilerinin bulunabileceğini savunabilirler. 

Aylıklar konusu, görevlilerin kendilerine birer araç gözüyle bakılma-
sına karşı direnme gösterdikleri tek, belki de en önemli konu değildir. 
Örgüt içindeki görevlilerin ya da çalışma kümelerinin olumlu ya da olum-
suz bir değer verdikleri, çalışma çevresine ilişkin çeşitli konular daha ön-

1 0 Katkılarının gelimi kendilerine verilen özendirme araçlarıyla ancak denge-
lenen kimi "sonsal" (marjinal) "katılanlar"ın bulunabileceği de doğaldır. 
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ce başka yerlerde —bu arada Dördüncü Bölüm'de— incelenmiş bulunmak-
tadır. İşin olanak sağladığı toplumsal ilişkilerin ölçüsü ile çeşidi, üreti-
min niceliği, saygınlık düzeninin yapısı, işin niteliğine ilişkin ölçüler, ör-
gütün toplumsal amaçları ile örgütün kendi yapısı, görevlinin mutluluğu 
ile mutsuzluğunun ölçüsünü etkileyen koşullardır. Verimliliği yöneticiler 
açısından artıran bir değişikliğin bu alanlardan birine el uzattığı yerler-
de, görevliler, kendileri açısından verimliliği olumsuz yönde etkileyen bu 
gibi değişikliklere karşı güçlüce direneceklerdir. 

Törelerin Dengeye Etkisi 
Bir örgüt içindeki doyumlar artığının nasıl dağıtılacağı, önemli bir 

ölçüde, onu almaya çalışacak çeşitli kümelerin pazarlık gücü ile beceri-
sine bağlıdır.11 Artığın dağıtımı ayrıca, toplumumuzdaki törelerin, özel-
likle, daha önce açıklanan, çalışma konusundaki tutumların da geniş öl-
çüde etkisi altındadır. İşin birtakım dış amaçların gerçekleştirilmesinde 
kullanılan yansız bir araç sayılması, örgütün, görevlinin çalışma süresi 
içinde ne gibi işler yapacağını saptama konusundaki ülevinin onanması 
anlamını taşır. Örgüt, görevlinin sürevini satın almıştır; —kuşkusuz "bir 
günlük olağan çalışma," "belirli bir iş çeşidine uygun düşen ödevler," "gü-
venli, sağlığa uygun çalışma koşulları" gibi deyimlerle anlatılan dengeli 
kısıtlamalarla— bu sürenin nasıl kullanılacağını saptama ülevini elinde 
bulundurur. 

Görevlinin yetkeyi onayacağı alan genişse, yönetsel komuta düzeni, 
onun çabalarına, gerçekleştirmek istediği değerlere yönelmiş yansız araç-
lar gözüyle bakabilir.12 Öte yandan, görevli, kendi devincinin ne olması 
gerektiğine ilişkin bu tanımlamayı onamadığı bir yerde yöneticilerle yal-
nız aylıklar gibi sorunlar değil, işin hızı, çalışma koşulları ya da iş ölçün-
leri gibi konular üzerinde de pazarlığa girişebilir. Bir başka deyişle, gö-
revli, vargıların yalnız örgüt amaçları değil, kendisinin doyumları göz 
önünde bulundurularak verilmesini isteyebilir. 

Kamu görevlilerinin, işleyimde çalışanlar eibi, yöneticiler kümesini 
vargıda bulunurken kendi değerleriyle doyumlarını da göz önünde bulun-
durma gereğine inandırırken kullandıkları başlıca iki araç vardır. Bunlar-
dan birincisi olan pazarlığa değinmiş bulunuyoruz. İkinci etki, verimli-
liğin —yöneticiler kümesinin değerleri açısından ölçüldüğünde bile— gö-
nülgücüne geniş ölçüde bağlı olmasından ileri gelir. Görevliler, tatsız var-
gılarla doyumlarından yoksun bırakıldıklarında, gönülgücü, düzenli ya da 
bilinçli bir karşı çıkma söz konusu olmasa bile vargının bir sonucu olarak 
ortaya çıkacak bütün verimlilik kazançlarım yok edip aşabilecek bir öl-
çüde düşebilir. Bundan dolayı, yöneticiler görevlilerin doyumlarını ya da 
doyumsuzluklarmı sonuçları ölçerken doğrudan doğruya göz önünde bu-

1 1 örneğin, iş sözleşmesinin koşulları üzerindeki pazarlık, kamu yönetiminde 
işleyimde olduğundan daha az önemli değildiı, kamu görevlileri daha geniş işçi 
kuruluşlarıyla bağlantılı örgütler kurmuş olsunlar olmasınlar aşağı yukarı benzer 
nitelik gösterir. 

1 2 Burada "bakmalıdır" değil de "bakabilir" sözü bilerek kullanılmıştır. Yöne-
ticilerin görevlilerden olan istekleri konusunda nasıl bir tutum takınmaları gerek-
tiği, aktörel nitelik taşıyan bambaşka bir konudur. 
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lundurmasalar bile, komuta çizgisi üzerinde bulunanların işgörenlerin do-
yumunu bir ölçüde göz önünde bulundurmakta çıkarı vardır. 

Bu gözlem bizi, kimi yönetim yazarları gibi, yönetsel örgüte katılan 
çeşitli kimseler arasında önceden kurulmuş bir çıkar birliği bulunduğu^ 
dolayısıyla yöneticiler kümesinin çıkarlarının görevlilerin uzun dönemli 
çıkarlarına uygun düştüğü düşüncesine itmemelidir. Yöneticiler kümesi-
nin, vargılamalarmm görevlilerin gönülgücü üzerindeki etkilerini göz 
önünde bulundurmasının bilgece bir iş olacağını söylemek, bunun örgüt-
teki artığın bölüşülmesi konusunda görevlilerle yöneticiler arasındaki pa-
zarlık alanım ortadan kaldıracağı anlamına gelmez. 

Yöneticiler Kümesinin Önemi 
Şimdi, "verimlilik" sözünün, en yaygın olarak görevlilerin ya da daha 

başka bir kümenin değerleri ile yeğleme gelimleri konusundaki görüşün-
den çok, örgütteki yöneticiler kümesinin değerleriyle örgüt çalışmalarının 
yeğleme gelimleri konusundaki değerlendirmeleri ile ilgili olarak kulla-
nılmasının nedenlerini daha iyi görebiliriz. Toplumumuzun yönetkil töre-
leri, elerkil yoldan tanımlanan değerlerin, daha çok, yansız araçlar gözüy-
le bakılan kaynaklar kullanılarak en iyi biçimde gerçekleştirilmesi göre-
vini yöneticiler kümesine vermektedir. Yöneticiler bu görevi yerine geti-
rirken, kuşkusuz, örgütü olumlu bir denge içinde tutmak, bunu yapabil-
mek için görevlileri de içine almak üzere örgüte katılan çeşitli kümelerin 
doyumları ile değerlerini de göz önünde bulundurmak gereğiyle kısıtlı-
dırlar. Bununla birlikte, genellikle doyumlarla doyumsuzluklar karşılaş-
tırıldığında, arada, yöneticiler kümesinin çeşitli biçimlerde kullanabile-
ceği bir doyumlar artığı vardır. Yöneticiler bu artığı kendi tanımladıkları 
anlamda "verimliliği" artırmak amacıyla kullanmak isterlerse bunu ancak 
görevlilerin doyumuna karşı yapabilirler. 

Görevliler kendilerine uygulanan yetkenin doğrulluğunu ne denli ek-
siksiz olarak onarlar, yönetimin değerleri saptamasına onam verdikleri alan 
da ne denli geniş olursa, yönetimin seçilebilecek yolun verimliliği konu-
sunda bir yargıya varırken görevlilere "yansız" kaynaklar gözüyle bakması 
olasılığı o ölçüde yüksek olur. 

Uygulamada komuta düzenince tanımlanan anlamdaki verimliliğin en 
yüksek düzeye çıkarılması amacıyla görevlilerin "sömürülme" (doyumla-
rının göz önünde bulundurulmama) düzeyi abartılmamalıdır. Belki de bu-
gün kamu yönetiminde yasama örgeni de içinde olmak üzere komuta dü-
zenindeki bütün düzeylerin aşağıdakilerle ilgili oldukça geniş tutulmuş 
ölçüleri vardır; aşağı düzeydekiler bu ölçülere kendilerini sıkmadan ko-
laylıkla uyabilir, dolayısıyla da yüksek bir doyum artığı elde edebilirler. 

Dahası, denetimdeki bu gevşeklik, örgütün alt düzeylerine, izlencenin 
yöneleceği toplumsal amaçlarla çeşitli amaçlara verilecek ağırlıkları sap-
tamada geniş ölçüde bağımsızlık sağlar. Biraz aşırı bir örnek vermek ge-
rekirse, county tarım yöneticisinin, o county'deki çıkar kümeleriyle işbir-
liği ederek o yörenin tarım izlencesinin amaçları ile yönünü saptamada 
geniş bir özerkliği vardır. Bu bizi yine kimin değerlerinin uygulanacağı 
sorununa, bir başka deyişle —gelecek bölümlerde incelenecek olan— so-
rumluluk konusuna götürür. 
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Dar bir yetkeci ya da tutumcu açıdan bakıldığında, örgüt içindeki ki-
şilerle kümelerin değerlerine uyma, söz konusu "artık" vergi yükümlü-
lerine (giderlerde bir azalma biçiminde) ya da yurttaşlara (daha iyi işgörü 
biçiminde) ayrılmadığı için ileri ölçüde verimsiz sayılır. Ancak, Protestan 
aktöresi toplumumuzda önemli bir yer tutmakla birlikte, bu artık günü-
müzde çalışma yaşamındaki doyumlara büsbütün önem verilmemesi ge-
rektiği anlamına gelmemekte, belki de bugüne değin bu anlamda alın-
mamış bulunmaktadır. Örneğin, kamu kuruluşları (özellikle birleşik ge-
nerk), çalışma koşulları konusunda örnek bir işveren olmaları gerektiği 
görüşünü benimsemişlerdir. Dolayısıyla birleşik generk, kırk döngellik ça-
lışma yedilini ilk uygulayan işveren olmuştur; emeklilik uygulaması, iş-
leyimde yaygınlaşmadan çok önceleri kamu yönetiminde yaygındı; yine 
birleşik generk, Walsh - Healey Yasası ya da benzeri yasalarla işçilere iyi 
çalışma koşulları sağlamaları için özel işverenler üzerinde baskı yapmaya 
çalışmıştır. 

Bundan dolayı, bugün ülkede var olan aktörel ortam içinde, ara dav-
ranışların "yansızlığı," ancak aylıklar, çalışma koşulları, görevlilerle on-
lardan oluşan çalışma kümelerinin öbür doyumları konusunda en azından 
"en az" ölçülere erişildiğinde benimsenebilecek bir varsayımdır. Verimli-
liği doruğuna çıkarması gerektiği anlayışına kendini körü körüne kap-
tırmış olan bir yönetici ya da onun bağlı olduğu yasama örgeni, onların 
verimlilik ölçüsünü benimsemeyen bir yakınma kurulunun ya da baskı 
kümesi yansıtmanlarının başvurmalarına yol açabilir. 

VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ13 

Verimlilik ölçütünün, vargılamada ussallık ölçütüne yaklaşmanın bir 
yöntemi olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bir yeğlemenin verimli olduğu 
yolundaki bir yargıya, bir yeğlemenin ussal olduğu konusundaki bir yar-
gı gibi, hep gerçekleştirilecek belirli değerler açısından varılır. Dolayısıyla 
verimliliği öiçmek ya da değerlendirmek istediğimizde, öncelikle hangi de-
ğerleri ya da kimin değerlerini yüceltmeye çalıştığımızı belirtmemiz ge-
rekir. Yüceltilecek değerleri belirttikten sonra, bu değerlerin ne ölçüde 
gerçekleştirildiğinin nasıl ölçüleceğini saptamalıyız. Daha sonra, başarıy-
la eylem arasında bağlantı kurmamız, belirli bir yönetsel yeğlemede bu-
lunulduğunda ne gibi sonuçlar elde edileceğini önceden kestirmemiz, son 
olarak da bu sonuçları söz konusu seçimin yeğleme gelimiyle karşılaştı-
rıp tartmamız gerekir. 

Bundan sonraki yüzlemlerde "yurttaşın" değerleri açısından verimli-
liğin nasıl ölçülebileceği konusunu tartışacağız. Bir yönetsel çalışma izlen-
cesinin sonuçlarının, değerler, yansız araçlar, yeğleme gelimleri olarak 
sıralanmasını veri olarak alırsak, izlencenin verimli olup olmadığını nasıl 
saptayabiliriz? Bu tartışma süresince, sonuçlar konusunda yaptığımız ay-
rımı değiştirmek istiyorsak, verimlilik üzerinde yaptığımız ölçmeyi de ona 
göre değiştirmemiz gerekeceği varsayımını gözden uzak tutmayacağız. 

1 3 Bu bölümde aşağıdaki kaynaktan geniş ölçüde yararlanılmıştır: Clarence E. 
Ridley ile Herbert A. Simon, Measuring Municipal Activities (2'nci Baskı, Chicago: 
International City Managers' Association, 1943), Bölüm 1. 
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Amaçların Tanımlanması 
Sonuçları ölçmeden önce, değerlendirmeye dayanak olacak değerleri 

ya da amaçları tanımlamamız gerekir. Kent yangın söndürme örgütünün 
çalışmasını değerlendirmeden önce, bu örgütün görevinin ne olduğunu 
açıklığa kavuşturmamız gerekir. Amaçların tanımlanması verimliliğin öl-
çülmesinde belki de en güç aşamadır. Önce, amaçları bir yangın söndürme 
örgütününkiler ölçüsünde açık olarak tanımlanıp genellikle benimsenmiş 
kamu kuruluşlarının sayısı azdır. Bir dinlenme örgütü, amaçlarını "sağlığı 
iyileştirmek," "dinlenme olanakları sağlamak," "iyi yurttaşlar yetiştir-
mek" olarak belirtebilir. Bu amaçların ölçülebilmesi için, çok daha somut, 
çok daha nesnel bir biçimde belirlenmeleri gerekir. ABG Dışişleri Bakan-
lığı ya da bir kamusal eğitim düzeni gibi örgütler söz konusu olduğunda 
amaçların anlamlı, ölçülebilir bir biçimde belirtilmesi nerdeyse olanak-
sızlaşır. 

Bir çalışma iki ya da daha çok amaca birden yönelmiş sayılıyorsa güç-
lük daha da artar. Bu iki amacın göreli önemi nedir? Sağlık örgütü gele-
cek yıl alacağı ödeneklerin dağıtılmasında çocuk ölümlerinin azaltılma-
sına mı öncelik verecek, yoksa kadın sayrılıkları koğuşunu mu genişlete-
cektir? Ölçmenler bize en çok, bu iki ayrı yolun sonuçlarının neler olabi-
leceğini gösterir. İki yol da tümüyle tek bir amaca yönelmiş değilse, öl-
çümler bize bunların hangisinin yeğ tutulması gerektiğini gösteremez. 

Amaçlar üzerinde anlaşma sağlanması, amaçların tanımlanması işiyle 
atbaşı yürür. Bir kümenin bize kamusal eğitim düzeninin amacının birey-
leri geçimlerini sağlamak üzere eğitmek olduğunu, bir başka kümenin ise 
onları iyi bir yurttaşlık, dengeli bir yaşam için yetiştirmek olduğunu söy-
lediğini düşünelim. Eğitim düzeninin amacı bunlardan biriyse hangisidir? 
Burada yine sorumluluk sorununa dönmüş oluyoruz. Yönetimin başarısı-
nın değerlendirilmesi, ancak amaçlar yönetkil sorumluluk ilkesine uygun 
yollar izlenerek tanımlandıktan sonra bir anlam taşır. 

Sonuçların Ölçülmesi 

Değerlendirmede ikinci evreyle üçüncü evre, (üzerinde anlaşılmış 
amaçlar açısından) hangi düzeyde sonuçlar elde edildiğinin saptanması 
ile çeşitli yönetsel eylem yollarının elde edilen sonuçlar düzeyi üzerindeki 
etkilerinin önceden kestirilmesidir. Geçimsel İşbirliği Örgütü'nü değer-
lendiriyor, onun amacının Avrupa'nın geçimsel kalkınması olduğunu var-
sayıyorsak, yine de ne ölçüde bir kalkınma sağlandığını, —örneğin— ku-
rumun ödeneklerinden yarım milyar dolar çıkarıldığı ya da bu ölçüde bir 
ödenek eklendiğinde bunun kalkınmayı nasıl etkileyeceğini saptamamız 
gerekir. Bu soruların yanıtlanması çok yoğun bir geçimsel araştırmayı ge-
rektirir. Geçimbilimiıı bugünkü durumunda en iyi yanıtlar bile çok yak-
laşık olur. 

Kimi durumlarda sonuçların ölçülmesi görece kolay, ancak sonuçlarla 
yönetsel izlenceler arasında ilgi kurulması aşırı ölçüde güçtür. Bir kent 
yangından doğan yitikleri az çok kesinlikle ölçebilir. Ancak bu kent yan-
gın söndürme örgütüne ayrılacak ek bir ödeneğin yangından doğacak yi-
tikler üzerindeki etkisini nasıl ölçer? Bu alandaki araştırma sonuçlarını ele 
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alan yayınları inceleyen bir okuyucu, kentlerde yangına karşı korunma 
gibi somut bir çalışma alanında bile ancak çok yaklaşık, çok kaba birtakım 
kestirilerde bulunulabileceği kanısına varmakta güçlük çekmeyecektir? 
Böyle bir ölçüm, generkin öbür çalışma alanlarında çok daha güçtür. 

Verimliliğin Ölçülmesi 

Verimliliğin ölçülmesi —bir başka anlatımla elde edilen sonuçların 
gelimleriyle karşılaştırılması— ancak daha önce birtakım işler yapılırsa 
olanak kazanır. Verimliliğin ölçülmesi, amaçların tanımlanması sürecin-
den daha geçerli olamaz. Bu ölçümün, sonuçların ölçülmesinden ya da 
yönetsel eylemlerin sonuçlar üzerindeki etkisinin kestirilmesinden daha ke-
sin olması beklenemez. Görülüyor ki, çoğu kez yapıldığı gibi, generke iliş-
kin çalışmaların verimlilik ya da verimsizliği konusunda kesin savlarda 
bulunulduğunda bunların köklü bir eleştiriye dayanamayacağından kuş-
kulanılmamalıdır. 

Bugün için, generkin gerçekleştirmek istediği sonuçların —son amaç-
ların— ne ölçüde verimli bir biçimde gerçekleştirildiğinin nasıl ölçülebi-
leceği konusunda çok az bilgimiz olmasına karşılık, Waldo'nun deyimiyle 
"yalnız öbür, daha yüksek amaçlar bakımından önemli olan amaçlara kat-
kıda bulunan işletkil, yinelek nitelikteki çeşitli araçlarla yöntemlerin ve-
rimliliğini ölçmek çok daha kolay bir iştir." Yolların arınmasında kulla-
nılan bir yöntemin amacı bir başka yöntemden daha ucuza gerçekleştirip 
gerçekleştirmeyeceğini, belirli bir yol yüzeyi türünün bir başkasından da-
ha dayanıklı olup olmayacağını, belirli bir sayımlama çalışmasında delikli 
kart yöntemini kullanmanın giderlerde kısıntıya yol açıp açmayacağını 
ölçülü bir kesinlikle saptayabiliriz. Verimliliğin nesnel olarak en iyi ölçü-
lebildiği alanlar, işte araçlarla sonuçlar arasındaki bağlantıların en kolay 
kurulabildiği bu gibi alanlardır.14 

Verimliliğin ölçülmesinde büyük güçlükler bulunsa da, daha iyi de-
ğerlendirme yöntemlerinin araştırılmasından vazgeçilmesi, vargılamada 
yaklaşık da olsa bir ussallık sağlamak çabasından vazgeçmek anlamını ta-
şır. Bir davranış, ancak eylemden doğacak sonuçları önceden kestirip de-
ğerlendirebildiği ölçüde ussal olabilir. Ussallığın üzerine oturabileceği tek 
dayanak tanımlanabilir birtakım değerler, kullanabileceği tek kaldıraç yö-
netsel yeğlemelerle bu değerlerin gerçekleştirilmesi arasındaki ilişkiler ko-
nusundaki bilgidir. 

Üstelik, verimliliği ölçme yöntemlerindeki iyileşme, sorumluluk sağ-
lama yöntemlerindeki iyileşmeyle de ilgisiz değildir. Toplumumuzdaki çe-
şitli kümeler arasında kamu yöneltisi konusundaki anlaşmazlıkların bir-
çoğu (ancak kuşkusuz tümü değil) gerçekte son amaçlarla değil, bu amaç-
lara en etkili biçimde nasıl ulaşılabileceği konusuyla ilgilidir. Sonuçları 
—örneğin geçimsel yaşama dirilik verici bir izlencenin işlendirme düzeyin-
deki etkilerini— ölçme yöntemlerimizdeki gelişmeler, amaçlar üzerindeki 
anlaşma ya da anlaşmazlığın gerçek ölçüsünü daha büyük bir açıklıkla 

1 4 Ridley ile Simon'm adı geçen yapıtında bu tür verimlilik ölçümlerine birçok 
örnekler verilmiştir. Ayrıca ABG Geçinge Kolu'nun şu ilginç yayınma bakınız: 
Production Planning and Control in Office  Operations (Washington: 1949). 
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ortaya koyacaktır. Bugünkü yönetkil tartışmaların çoğunda böyle bir açık-
lık yoktur. 

Örneğin, yirminci yüzyılın başlarında bir ulak biriktirim bankaları 
düzeninin kurulması önerildiğinde, bankacılık çevreleri önerilen yasanın 
gerçekte bankacılığın "toplumsallaştırılması," tecim bankacılığı düzeninin 
de yok edilmesi anlamına geleceği yolunda aşırı savlarda bulunmuşlardı. 
Ulak biriktirim bankalarının tecim bankalarıyla kolayca ilişki kurama-
yan kırsal bölgelerde oturanlar için sağladığı yararlar konusunda da dü-
zenden yana olanlarca eşit ölçüde aşırı savlar öne sürülmüştü. Bugün ge-
riye bakıldığında, ulak biriktirim düzeninin doğurduğu sonuçların, ge-
rek ondan yana, gerek ona karşı olanların düşündüklerinden çok daha az 
önemli olduğu görülür.15 Böyle bir düzen önerildiğinde bu sonuçlar bilin-
seydi bile, bankacılarla tarımcılar onun gerekliliği konusunda yine de an-
laşmazlığa düşerlerdi. Ancak kümeler, öneriyi değerlendirmek, konunun 
gerektirdiği yandaşlık ya da karşıtlığın ölçüsü konusunda bir vargıya ulaş-
mak bakımından çok daha iyi bir durumda bulunurlardı. 

Bunun gibi, bugünün orta yolcu seçmeni de, ne ölçüde geçimsel gü-
venlik sağlamak için geçimsel özgürlükten ne ölçüde özveride bulunaca-
ğı (ya da bunun tersi), belirli yasalar (örneğin, en az gündelik yasaları); 
yasabetiklerde yer aldığı ya da orada alakonduğunda geçimsel özgürlük-
ten ne ölçüde yoksun kalacağı ya da ne ölçüde güvenlik kazanacağı konu-
sunda bir ikilemle karşı karşıyadır. Birinci konuda —bu ya da başka de-
ğerlerin kendisi bakımından taşıdığı göreli önem konusunda— bir vargıya 
ulaşabilse bile, belirli yasaların doğuracağı sonuçları önceden kestireme-
diği sürece yine de ussal bir seçme yapamayacaktır. Yönetimde ölçme ko-
nusundaki araştırmaların başlıca amacı, böyle bir önceden kestirme için 
sağlam dayanaklar oluşturmaktır. 

VERİMLİLİK, GEÇİNGE 

Verimlilik, son elli yıl içinde —düzeltimciler bu sözcüğün anlamı üze-
rinde binde bir anlaşmış olsalar bile—• kamu yönetimi düzeltiminin baş-
lıca amacı olmuştur. Bununla birlikte, verimliliğin kamu giderleri için 
ödenek ayrılmasında ya da giderlerin denetiminde etkililik sağlanmasıyla 
ilişkili olduğu konusunda genel bir anlaşma vardır. Bundan dolayı, gener-
kin geçinge yöntemlerinde düzeltim, verimlilik akımının önemli bir öğesi 
olagelmiştir. 

Bugün büyük çapta kamu kuruluşlarındaki geçinge düzenleme yönte-
mi genellikle şöyledir: 

(1) Büyük örgüt birimleri gelecek akçal yılda "gereksinme" duya-
cakları giderlerin bir "kestiri"sini' oluştururlar. Bölümlerde yapılan kes-
tiriler kollarda incelenir, birleştirilir, gerekli değişiklikler yapılmak üzere 
gözden geçirilir; kollara ilişkin kestiriler bakanlıklarca incelenir, birleş-

1 5 Örneğin, bu bankalar, düşünülenin tersine, Güney'li tarımcılarca çok kul-
lanılmamış, buna karşılık daha çok geldikleri ülkelerde benzer kurumlarla tanı-
şıklığı olan, genellikle de kentlerde oturan göçmenlerce kullanılmıştı. 

402 



tirilir, gözden geçirilir; bakanlıklara ilişkin kestiriler yürütüm başkanınca 
incelenir, birleştirilir, gözden geçirilir. Büyücek birimlerde söz konusu in-
celeme bu konuda uzmanlaşmış ortak geçinge birimlerince yapılır. Birle-
şik generk yönetiminde bu incelemeyi en yüksek düzeyde Geçinge Kolu'-
nun Kestiriler Bölümü yapar. 

(2) Gelir kestirileri genellikle bir akçal işler görevlisince, kimi kez 
de özeksel bir geçinge birimince yapılır. Giderlerle gelirler birbirine uy-
durulur, —varsa— açıkların nasıl karşılanacağına ilişkin tasarlar yapılır. 

(3) Gelirlerle gider kestirilerini içine alan bir geçinge yasama örge-
nine sunulur; orada incelenir, gözden geçirilir, yasalaştırılır. 

(4) Yönetsel birimlerin giderlerini geçingeyle belirlenen çizgi içinde 
tutmak için saymanlık örgütleri kurulur. 

Gider Kestirileri 

Geçingenin dayanağı olan kestirilerin tasar niteliği de taşıdığı unu-
tulmamalıdır. Gerçekten, olağan geçinge uygulamasında bunların ne öl-
çüde kestiri, ne ölçüde tasar olduğu çoğu kez açıkça belli değildir. Geçin-
ge kestirileri, kapalı olarak "şu türlü bir yönetsel izlenceyi uygulamak is-
tiyorsanız şu tutarda ödeneğe gereksinme duyacaksınız" anlamına gelme-
leri dolayısıyla sözcüğün genel anlamında birer kestiri niteliğindedirler. 
Söz konusu geçinge kestirileri kapalı olarak "şu türlü bir yönetsel izlence 
uygulamanızı öneririz" dedikleri için de birer tasardırlar. 

Görülüyor ki verimlilik kuramıyla geçingenin dayandığı ilkeler ara-
sında çok yakın bir ilişki vardır. Ussal bir geçinge vargısı, şu iki konuda 
görüş birliğine varılırsa alınabilir: 

(1) Generkin gerçekleştirmesini istediğimiz amaçlarla bu amaçların 
göreli önemleri. 

(2) Kısıtlı akçal olanaklarımızın, söz konusu amaçları en iyi bir bi-
çimde gerçekleştirebilmek için bu amaçlar arasında en dengeli olarak na-
sıl dağıtılması gerektiği. 

Bugün geçingelerin oluşturulması sırasında bu iki sorunun açıkça bir-
birinden ayrıldığı seyrek görülür. Kestirileri oluşturan yönetsel birim, yap-
tığı istemleri "gereksinmeleri"nin bir anlatımı olarak görür. Bir kurulu-
şun "gereksinmeleri"nin tümüyle göreli olduğu —bir başka deyişle, daha 
geniş bir çalışma izlencesine girişirse daha çok akçaya "gereksinme du-
yacağı," izlencesi kısılırsa daha az akçaya "gereksinme duyacağı"— ger-
çeğinin anlaşılmasında şaşılacak ölçüde yaygın bir başarısızlık görülür. 
Genellikle yapıldığı gibi, kestiri sürecini "gereksinme" kavramına dayan-
dırmak, hangi amaçların önemli olduğu, biraz daha az ya da biraz daha 
çok giderin amaç gerçekleştirme düzeyini ne ölçüde etkileyeceği sorusunu 
yanıtlanmış saymak demektir. 

Generkin belirli amaçlarını benimseyen birtakım uğraşsal dernekler, 
bu amaçlara yönelmiş kuruluşların kullanmaları gereken en az ödenek tu-
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tarım belirtecek ölçüde ileri gitmişlerdir. Örneğin Amerikan Betiklik Der-
neği ile Ulusal Dinlenme Derneği, Amerika'daki bir kentin betiklikler ya 
da dinlenme için birey başına belirli bir gider payı ayırması gerektiğini 
söylemektedir. En az gider düzeyleri saptanması için gösterilen bu gibi 
çabaların şaşılacak bir yanı yoktur. Betiklikbilimcilerin betikliklerin önem-
li olduğuna, dinlenme işleri yönetmenlerinin kendi uğraşı alanlarının öne-
mine inanmış olmaları doğaldır. Şaşırtıcı olan, bu gibi gider önerilerinin, 
bunların tümünde kısıtlı kaynakları belirli amaçları gerçekleştirmede kul-
lanmanın göreli önemi konusundaki değer yargılarının söz konusu oldu-
ğu gerçeği açıkça bir yana bırakılarak uğraşsal, uygulayımsal yargılar ola-
rak öne sürülmesidir. 

Böyle bir yanlış anlayışın egemen olması, bir de generk eylemlerinin 
sonuçları ile verimliliğini nesnel olarak değerlendirmenin güçlükleri do-
layısıyla, geçingenin bugünkü düzenleniş biçimi, onun, dayandığı ana il-
kelerden geniş ölçüde ayrılmakta olduğunu gösterir. Bu ilkelere göre ge-
çinge, kısıtlı kaynakların, üzerinde anlaşmaya varılmış birtakım değerleri 
gerçekleştirmek için verimli bir biçimde dağıtılması sürecidir. Uygulama-
da geçinge düzenleme işi, generkin giderleriyle gelirleri arasında bir ilişki 
kuran, karmaşık bir görüşme, bir pazarlık süreci sonunda giderler üzerin-
de bir ölçüde gelişigüzel bir biçimde yönetkil ya da başka bir dizi etkiler 
yapılmasını olanaklı kılan bir çalışmadan başka bir nesne değildir. 

Bununla geçinge yöntemlerinin değersiz olduğunu ya da değiştirilme-
leri gerektiğini söylemek istemiyoruz. Yöntemdeki eksiklikler, genellikle 
elerkil yaşamın bir öğesi olan değer dizgelerinin karmaşıklığı ile tutarsız-
lığından, bir de verimliliği ölçmedeki güçlükten ileri gelmektedir. 

YÖNETKİL BİR SİMGE OLARAK VERİMLİLİK 

Bu bölümde verimlilik sözünün çeşitli anlamlarda, çoğu kez de açık-
lıktan, kesinlikten uzak bir biçimde kullanıldığını gördük. Günlük konuş-
malarda bir nesnenin "verimli" olduğunu söylemek çoğu kez onun "iyi" 
ya da "istenen" bir nesne olduğunu söylemek anlamına gelir. Sözcüğün 
anlamı açık değildir, çünkü bir nesnenin iyi olup olmaması yargıda bu-
lunurken taşıdığımız değerlere bağlıdır; değerler de çok çeşitlidir. 

Toplumumuzun geniş bir kesiminde egemen olan aktörel görüşler do-
layısıyla, ayrıca da verimlilik genellikle istenen bir nesne sayıldığı için, 
bu sözcük oldukça güçlü bir yönetkil simge niteliği taşır. Verimlilik söz-
cüğünde, duygulan, ilişkili bulunduğu önerilere arka çıkmak üzere örgüt-
lendirmek gücü vardır. Birçok kimseler verimli olmalan gerektiğine, ka-
mu yönetiminde verimlilik istemeleri gerektiğine inanırlar. 

Bundan dolayı, yönetkil yaşamımızda "verimlilik" konusundaki tar-
tışmaların birçoğu özünde generkin gerçekleştirmesi gereken değerler ko-
nusundaki tartışmalardır. Daha önce bunun çeşitli örneklerini vermiş bu-
lunuyoruz. Vergi yükümlülerinden oluşan kümeler verimliliğe kamu gi-
derlerinin azaltılması anlamını vererek verimlilik bayrağına bürünmüş, 
gözlerini verimlilik oranının paydası olan kamu giderlerine çevirip bu ora-
nın payı olan kamu işgörülerini görmezlikten gelmişlerdir. Onların kar-
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şısmda yer alan, kamu eylemlerinin genişlemesinden yana olanlar "top-
lumsal verimlilik"ten söz etmiş, bununla belki de istenen kamusal eylem 
izlencelerinin verimli olarak nitelendirilebileceğini anlatmak istemişler-
dir. 

Verimlilik savsözünün hep olumlu tepkiler uyandırdığı da sanılma-
malıdır. Bu sözcüğün yaşantısı, üretimi yansız, amaca yönelmiş bir eylem 
sayan görüşle öylesine yakından ilişkilidir ki, örgüt sorunlarına görevliler 
açısından bakanların kulaklarında acı yankılar uyandırır. Özellikle işçi-
lerin, verimliliği, işçinin esenliğine karşı ilgisizlikle, üretimin işçi çıkarla-
rına aykırı olarak hızlandırılmasıyla ya da yetkeci yönetim yöntemleriyle 
ilişkili görmeleri olasılığı yüksektir.16 Görülüyor ki verimlilik yönetkil tar-
tışmalarda bütün kümeler için eşit ölçüde çekici bir savsöz değildir. 

SONUÇ 

Araçları amaçlardan ayırmaya istekli olduğumuz durumlarda, verim-
liliği, yansız nitelikteki kısıtlı kaynakların amaçlarımızı en iyi biçimde 
gerçekleştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Sözcüğün geleneksel yönetim ku-
ramına en uygun düşen anlamı budur. Toplumumuzda çalışma konusunda 
yürürlükte olan aktörel tutumlar dolayısıyla, örgütlerde çalışanların dav-
ranışlarına "vargı oluşturma"da daha çok yansız araçlar gözüyle bakılır. 

Örgüt vargılarına örgüte katılan çeşitli kümeler açısından baktığımız-
da, katılanlar kümelerinin ayrı birtakım değerleri gerçekleştirmeye çalış-
tıklarını, değişik nesnelere yansız araçlar ya da yeğleme gelimleri gözüyle 
baktıklarını görürüz. Dolayısıyla da katılanlar kümeleri verimliliği ayrı 
bir biçimde ölçerler. Örgütün varlığını sürdürebilmesi, çeşitli kümelerin 
sürekli olarak katılmalarını gerektirecek nedenleri sağlayabilmesi için, bu 
çeşitli verimliliklerden tümünü yeterli bir ölçüde gerçekleştirmesi gere-
kir. Çeşitli verimlilikler bu enaz düzeyleri aştığında, katılanlar kümeleri 
böylece ortaya çıkan "artık"tan pay almaya çalışabilirler. Konuya yöne-
ticiler açısından bakan geleneksel verimlilik kuramı, bu artığı giderlerin 
azaltılmasında ya da yönetkil yoldan tanımlanmış örgüt amaçlarının ger-
çekleştirilmesinde kullanmak eğilimini göstermektedir. 

Verimlilik sözü aktörel anlamlar da kazanmıştır. Toplumumuzdaki bir-
çok kimseler —belki de çoğunluk— için verimlilik olumlu değer taşıyan 
bir simgedir. Bu söz, yönetkil bir simge olarak kullanılması sonucunda, 
daha önce tartışma konusu yapılan anlamlarından başka bir dizi anlam 
daha kazanmış, onu bilimsel konuşmalarda açık, kesin bir biçimde kullan-
mak da o ölçüde güçleşmiştir. Bu güçlük konusunda uyardığımız okuyu-
cular, kamu yönetiminde verimlilik konusundaki nerdeyse bütün tartış-
maların altında saklı bulunan değer varsayımlarını araştırıp incelemek 
gerektiğini bilmelidirler. 

1 6 Bunun belki en iyi örneği kent kurulu - kent yöneticisi düzeninin benimsen-
mesiyle ilgili yöresel diziçabalardır. Bu gibi diziçabalar genellikle ''verimlilik" adı-
na yürütülür, bundan dolayı da yerel işçi kümelerinin direnmesiyle karşılaşır. 
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24. 
Bölüm 

YÖNETSEL SORUMLULUK: 
BİÇİMSEL DENETİM YOLLARI 

Bundan önceki bölümde, yönetsel vargıları değerlendirirken sorulması 
gereken ana sorunun şu olduğunu gördük: Vargı hangi değerleri ya da 
kimin değerlerini yüceltmek amacını gütmektedir? Bundan sonraki iki 
bölümde ise yönetsel yeğlemelerde değerlerle amaçların saptanma yöntem-
lerini inceleyecek, kamu yönetiminin neye ya da kime karşı sorumlu ol-
duğunu ortaya koymaya çalışacağız. 

"Sorumluluk" sözü çeşitli anlamlarda kullanılır. "İşe görevli almak 
onun sorumluluğudur" gibi deyişlerle bu sözcük tüzel yetkiyle yaklaşık 
olarak eş bir anlam taşır. "O sorumsuz bir anadır; bir eğlenceye giderek 
çocuklarını yarım gün yalnız bıraktı" gibi sözlerde, genellikle benimsen-
miş tinsel yükümlülüklere uyma anlamında kullanılır. Sözcük, başkala-
rının değerlerine karşı duyarlık anlamında da kullanılmaktadır. Burada 
sözcüğü bu anlamda kullanacak, yöneticilerin yönetim aygıtı içinde ya da 
dışındaki kişi ya da kümelere karşı duyarlığının ölçüsünü saptamaya ça-
lışacağız. Bu inceleme bize, yönetsel yeğlemelere dayanak olan değerlerin 
nereden geldiğini gösterecektir. 

Yöneticinin kime karşı sorumlu olduğunu ortaya koyabilmek için, 
kime sayış vermek durumunda olduğunu, bir başka deyişle kime karşı 
tüzel sorumluluğu bulunduğunu ortaya koymamız gerekir. Tüzel sorum-
luluktan, yönetsel vargılarda hangi değerlerin yansıması gerektiğini sap-
tayan yöntemleri, işlemdizilerini, güçleri anlıyoruz. Tüzel sorumluluk, yu-
karıda kullandığımız anlamdaki tinsel sorumluluğun sağlanması, bir baş-
ka deyişle yerine getirilmesidir. Bir elerkinde tüzel sorumluluğu sağlayan 
süreçler elerkil olmayan generk biçimlerindeki süreçlerden ayrı olacak, 
dahası, elerkil yönetimler arasında bile bu bakımdan ayrılıklar buluna-
caktır. Burada, yirminci yüzyıl Amerika'sındaki yönetsel sayış verme ya 
da yönetim alanındaki tüzel sorumluluk konusuyla, bu ülkede alınacak 
yönetsel vargılarda hangi değerlerin, kimin değerlerinin egemen olacağı 
sorunuyla ilgileneceğiz. 

Tüzel sorumlulukla ilgili süreçler, bir yandan tasarlanmış yöntemleri, 
bir yandan da tasarlanmamış toplumsal ya da yönetkil güçleri içine alır. 
Bu toplumsal ya da yönetkil güçler gerçekte birbirine karışmış olmakla 
birlikte, bize daha uygun geldiği için bunları birbirinden ayıracak, önce 
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biçimsel yöntemleri tartışacağız. Bu yöntemler, (1) yargı düzenini, (2) ya-
sama örgenini, (3) yürütme aşamalarını içine alır. 

Tartışmamız ilerledikçe, bu denetim yollarından birinin, dahası, üçü-
nün bir arada bile, yöneticinin vargılarını dayandırdığı değer öncüllerinin 
tümünü sağlamadığını göreceğiz. Tersine, inanılmaz ölçüde karmaşık, çe-
şitli birçok biçimsel, doğal ya da ikisinin karması etkilerle karşılaşacağız. 
Bu etkilerin oluşturduğu bütünün belirli çizgilerini birbirinden ayırmaya, 
aydınlatmaya çalışacağız. Buna karşılık, denetim düzenlerini inceledikçe 
bunların önemli eksiklikleri bulunduğunu, birçok değerleme yetkisi alan-
larına dokunmadıklarını göreceğiz. Yöntemimiz, biraz da bileşik bir öz-
deği onu oluşturan öğeleri birer birer çökelterek inceleyen bir kimyacı 
gibi, çeşitli denetim yöntemlerini, bu değerleme yetkisinin hangi bölümü-
nü eksilttiklerini görmek amacıyla birbiri ardı sıra incelemek biçiminde 
olacaktır. İncelememizi bitirdiğimizde, umarız ki deney kabımızın dibinde 
"değerleme yetkisi" adını verdiğimiz bileşiğin pek çok olmayan bir bölü-
mü çözümlenmemiş, bilinmeyen bir tortu olarak kalsın. 

YARGI DENETİMİ 

Yönetimde tüzel sorumluluk konusunda en kutsallaştırılmış yöntem-
lerden biri, kişinin yönetimin eylemlerine karşı olağan yargı yerlerine baş-
vurabilme ülevidir. Yargısal sorumluluğun saptanması düzeni başlıca üç 
düzeyde işler: (1) Bir eylem, dayandığı yasa ya da buyruğun Anayasa'ya 
aykırılığı öne sürüldüğü için dilev konusu olabilir. Örneğin, 1933-1937 dö-
neminde bir dizi üye generkle birleşik generk örgütü kuruluş yasaları 
anayasaya aykırı oldukları için ortadan kaldırılmışlardı. (2) Yargıevleri, 
belirli bir işlemin ya da işlemler kümesinin yasalara uygun olup olmadı-
ğını saptamaya yetkilidirler. Yasaların yönetsel örgütlere nasıl bir tüzel 
yetki verdiğini kesin olarak saptayanlar yöneticilerden çok yargıçlardır. 
Birçok durumlarda kamu görevlileri, kendi işlemlerinin geçerliliğini bu 
işlemler olağan bir yargı yerinde deneninceye dek iyice bilmezler. Bu ko-
nuda, yasaların yargı yerlerinin başına buyruk sayacakları işlemlere yetki 
veremeyeceğini belirtmek gerekir. (3) Yargı yerleri yasaların çizdiği çev-
re dışında işlem yapan yöneticilere akçal ya da çekisel yaptırımlar uygu-
layabilirler. Amerikan tüze düzeninde, kendi isteği olmadan generke karşı 
dilev açılamaz, ancak, yetkilerinin dışına çıkan bir görevli kendi eylem-
leriyle işlemlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu tutulabilir. 

Tüzecilerin Etkisi 
Yöneticilerin, vargılamada bulunurken bir gözlerini yargı yerlerinden 

ayırmamaları gerektiğinden, tüzecilerin yönetsel kuruluşlardaki yeri çok 
güçlüdür. Tüzecinin görüşüne sürekli olarak başvurmak gerekir; onun gö-
rüşünü bildirirken kurumun eylem ya da işlemlerinin yargı yerlerince 
geri çevrilmesini önlemek için gerekli olanın biraz ötesine geçmesi kişicil 
bir eğilim sayılmalıdır. Tüzecinin bağlı olduğu üst, "tüzel" sözünün kap-
samını kesin olarak binde bir bileceğinden, bu gereğinden çok tüzel görüş 
çoğu kez yönetsel vargılara yansıyacaktır. Tüzeciler arasında çeşitli yö-
netkil, toplumsal ya da geçimsel görüşte kimseler bulunduğuna göre, tü-
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zecilerin bu olağanüstü gücünün toplumdaki belirli bir geçimsel, yönetkil 
ya da toplumsal kümenin değer dizgesine öncelik vermesi gerekmez. Bu-
nunla birlikte, söz konusu güç„ tüzecilerin ortak değerleri —yargı düze-
nine özgü yöntemlerle töreler— ile yerleşmiş tüze düzeninin bir öğesi olan 
biçimsel yöntemlere karşı besledikleri derin saygıya öncelik kazandırır. 
Bunun sonucu olarak da Amerikan kamu yönetimi ileri ölçüde tüzeldir. 

Yargı Denetiminin Yetersizlikleri 

Yargı denetiminin, duyarlık sağlama bakımından önemli yetersizlik-
leri vardır. Yönetsel vargıların çoğu yargı yerlerinin incelemesinden geç-
mez, belirli vargıların değer öncüllerinin çoğu tüzel bakımdan tartışılmaz. 
Bunun çeşitli nedenleri vardır. 

İşlem Yapmamadan Dolayı Tüzel Sorumluluk. Önce, yargı denetimi 
yalnız yöneticilerin aldığı vargılar için söz konusudur; onların eylemde 
bulunmadıkları durumlarla ilgili değildir. 

... Yargı denetiminin yöneticileri yasaları etkili bir biçimde uygulamaya itmek 
amacıyla uygulanması, gerek kuramsal yönden, gerek uygulama bakımından bin-
de bir olanaklıdır. Söz konusu denetim, yetkinin kullanılmasını gücemli kılmak 
için değil, daha çok yetki aşımına engel olmak için kullanılmaya elverişlidir. Da-
hası, anayasalar, kimi kez, yargı denetiminin yasaların gerektiği gibi uygulanma-
masından doğan durumları düzeltmek amacıyla kullanılmasını yasaklayabilir. An-
cak anayasayla ilgili güçlükler bir yana, yargıevleri yönetsel yapının bir öğesine 
dönüştürülüp örgütsel bağımsızlıkları yok edilmeksizin bu amaçla etkili bir bi-
çimde nasıl olsa kullanılamazlar. Yönetsel kuruluşların kendi yetki alanlarına gi-
ren yasaları uygulamalarım sağlamak için yargı denetimi dışındaki denetim yol-
larından yararlanmak gerekmektedir.1 

Seyrek Karışma. İkinci olarak, yönetsel vargıların sayısı öylesine çok-
tur ki, bunların küçük bir bölümünü bile yargı yerlerinin ayrıntılı, bir ba-
kıma da ağır işleyen yöntemlerine konu yapmak tüm yönetim sürecinin 
durması sonucunu doğurur. Kişisel ülevleri saldırıdan korumak amacını 
güden yargı yolu, ağır, pahalı olması bakımından, yönetsel örgütlerin ku-
ruluş amacı olan biçimcilikten uzak yargılama ya da vargılama işine uy-
gun düşmez. Birtakım işlerin yargıevleri yerine yöneticilere verilmesinin 
başlıca nedeni, hızlı, biçimcilikten uzak olarak iş görmek gereğidir. Ör-
neğin, "yerel belgeye bağlama kurulları ellerindeki işi yargıevlerinden 
daha hızlı olarak bitiremeselerdi, bu ulus besinlerin belgeye bağlandığı 
ilk iki yedil içinde açlıktan ölürdü" yolunda bir söz söylenmiştir.2 

Kişi Yönünden Gelim. Bütün yönetsel vargıların ancak pek küçük bir 
bölümünün yargı denetiminden geçirilebileceği gerçeğinden daha önemlisi, 
birçok kimselerin yargı yoluna başvurmaya nasıl olsa güçlerinin yetme-
mesidir. Yargı işlemleriyle yöntemleri inanılmaz ölçüde pahalıdır, çünkü 
yargı yerleri ancak yönetsel bir eylem ya da işlemin tek bir kişi ya da ör-
güt üzerindeki etkisini inceleyebileceğinden, ortada bir "dilev ya da an-

1 Attorney General's Committee on Administrative Procedure, Administrative 
Procedure in Government Agencies, Senate Document No. 8, 77 th Cong., y. 76. 

2 Thompson, The Regulatory Process in OPA Rationing, y. 235. 
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laşmazlık" bulunması gerekir. Yargıevi harçları ile savunma ödemlerinin 
çok yüksek olması bir yana, kimse dilevin kaç yıl süreceğini, sonucunun 
ne olacağım önceden kestiremez. Dolayısıyla sıradan yurttaş yönetimin 
saygısızca işlemlerine katlanır; bu yüzden de "tüzenin üstünlüğü" onun 
bakımından çoğu kez anlamsız bir sözden başka bir nesne değildir. 

Yasa Yollarının Yetersizliği. Yargı denetiminin yararlarını azaltan 
bir başka gerçek, bu denetimin birçok yönetsel vargılar için anlamlı bir 
yasa yolu sağlamamasıdır. "Attorney General's Committee"nin de belirt-
tiği gibi, "Borç Belgitleri - Borsa Kurulu bir durdurma buyruğu çıkardı-
ğında ya da bir belgiti dizelge dışı bıraktığında, bir yargıevinin sonradan 
bu konuda vereceği bozma vargısı Kurul'un yanlış davranmış olduğunu 
gösterebilir, ancak Kurul vargısı dolayısıyla yapılamayan işlemleri yerine 
getiremez."3 Birçok durumlarda bir yönetsel kuruluşça önerilen bir vargı-
nın yalnız açıklanması, daha da ileri gidilerek, olası bir eylem konusunda 
dolaşan bir söylenti, sonradan şu ya da bu denetimin onaramayacağı do-
kuncalara yol açabilir. 

Yargı Denetiminin Kapsamca Darhğı. Yargı denetiminin bir başka 
yetersizliği, birçok yönetsel vargı türlerinin yargı yerlerince gözden geçi-
rilmemesi, başka birtakım yönetsel vargılarda ise, yargı yerlerinin kendi 
kendilerini kısıtlamaları sonucu ya da yasa buyruğu gereği olarak ince-
lemenin vargının ancak belirli bir yönüyle ilgilenmesidir. Yargı yerleri-
nin ülevden çok ayrıcalık saydıkları nesneleri veren yönetsel vargılar yar-
gı denetimine açık değildir ya da böyle bir denetim dar bir ölçüde yapıla-
bilir. Yakınlarda birleşik generk yönetiminde yapılan bağlılık (loyalty) de-
netiminde binlerce kişinin geleceğini yakından ilgilendiren binlerce var-
gıda bulunulmuş, ancak bunlar içinde bir yargı yerinde incelenen olma-
mıştır. Yargıevlerine göre birleşik generk yönetiminde görev almak bir 
"ülev" değildir. Generke mal ya da işgörü sağlanmasıyla ilgili sözleşme-
ler de uygulamada yargı denetimi dışındadır. Yabancıların yurda girmesi 
konusunda da durum böyledir. Geçen savaş sırasında belgeye bağlamayla 
ilgili istekleri onayan ya da geri çeviren milyonlarca vargılamada bulu-
nulmuş, ancak betiğin yazarlarının bildiğine göre bunlar içinde bir yar-
gıevinde incelenen olmamıştır. Buna daha başka örnekler de verilebilir. 

Uzmanlık Konularında Yargı Denetimi. Yargı denetiminin gücünü 
köstekleyen bir başka etmen, yönetsel vargıların ileri ölçüde uygulayım-
sal ya da uğraşsal bir nitelik taşımasıdır. Bu vargılar geniş ölçüde uzman-
larca oluşturulduğuna göre, konunun uzmanı olmayan yargıçların onları 
ustaca eleştirmeleri beklenemez. Dolayısıyla, belirli bir vargının alınma-
sında uygulayım ya da uğraş bilgisinin mi, yoksa vargılayanların değer 
yeğlemelerinin mi daha çok etkili olduğu çoğu kez yargı yerlerince bili-
nemez. Bu durumda bir yargı yerinin yapabileceği, konunun uzmanı olan 
bilirkişilerden yararlanmaktır. Bu kez de iki ayrı uzman kümesiyle karşı 
karşıyayız, dolayısıyla da yargı yerinin hangi uzmanın daha yetkili oldu-
ğunu saptaması gerekmektedir. 

Yukarıda söylenenler yargı denetiminin tüzel sorumluluğu çok dar bir 
ölçüde sağlayabildiğini anlatmaya yetecektir. Yargı denetimi yöneticiye 
yine de vargılarında yücelteceği değerleri seçmede geniş bir alan bırak-

3 Üstteki kaynak, y. 77. 
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maktadır. Bununla birlikte, yöneticiler yargı yerlerince uygulanacak bir 
yargı denetimiyle karşılaşabilecekleri için, ayrıca da kamu kuruluşların-
daki tüzecilerin böyle bir olanaktan dolayı taşıdıkları güçlü etki yüzün-
den, yargı denetimi onları —tüze düzenimizle ilgili— birtakım değerlere 
karşı duyarlı olmaya itmektedir. Şimdi de bu değerlerin neler olduğunu 
görelim. 

Yargısal Sorumluluk, Yönetsel Duyarlık 

Yargı denetimi yönetim sürecinde geleneksel tüzel biçimlerle yöntem-
lere büyük önem verir. Yönetimin belirli kişilere ya da kümelere çeki uy-
gulaması söz konusu olan birçok durumlarda (yönetsel yargı oluşturma-
da), izlenen yöntem yargıevlerindekinin nerdeyse eşidir. Yönetimin içinde 
ya da dışında bulunan tüzeciler, yargı yerlerinin bu konuda istediği bir 
ölçüdeki öykünmecilikten daha çoğunu isterler. İşsizlik koruncu ödence-
si istekleriyle ilgili vargılama konusunda olduğu gibi, hızlı, ucuz, biçim-
cilikten uzak yöntemlerin kullanıldığı birçok yönetsel yargı oluşturma 
alanları günümüzde bile bulunmakla birlikte, eğilim bu gibi konularda 
yargıevlerindeki yöntemlere gittikçe daha çok benzeyen yöntemlerin kul-
lanılması yönündedir. 

1946 Yönetsel Yöntemler Yasası. Yargıevlerindeki yöntemlere daha 
çok yaklaşan, daha geniş bir yargı denetimini öngören yönetsel yöntem-
lerin benimsenmesi yönündeki kışkırtmalar, o dönemin gerektirdiği dü-
zeltimleri gerçekleştirebilmek için Yeni Düzen Yönetimi'nin çok sayıda 
yeni yönetim yöntemleri uygulamaya başladığı 1930'u izleyen ilk yıllarda 
büyük bir güç kazanmıştı. Bu kışkırtmalar, Başkan Roosevelt'in olmazla-
dığı bir yönetsel yöntem yasasının —Walter - Logan Yasası'nm— onanma-
sıyla sonuçlandı. Başkan, Türe Bakanı'na konuyu daha yakından incele-
mek üzere bir Yönetsel Yöntemler Kurulu kurmasını buyurdu. Bu kurul, 
uzun, ayrıntılı bir incelemeden sonra, yürürlükteki uygulamada ılımlı bir-
takım değişiklikler öğütledi, ancak yönetimde yaygın bir başına buyruk-
luk ya da baskı belirtisiyle karşılaşmadı. 1940 yılında Kurul yazanağının 
yayımlanmasından sonra, kimi kuruluşlar yöntemlerini oradaki öğütlere 
daha uygun duruma getirmek üzere yeniden yazdılar. Tutucu akımın güç 
kazandığı savaş sonrası döneminde, Walter-Logan Yasası'nm gözden ge-
çirilmiş bir biçimi, yeni bir ad altında, görüşme işlemleri bile yerine geti-
rilmeden Kurultay'dan geçti. Başkan'ca adlanan bu yasa, 1946 Yönetsel 
Yöntemler Yasası olarak bugün birleşik generk yönetiminin içinde işlediği 
tüzel ortamın bir öğesi oldu. 

Bu yasanın birleşik generk yönetimi üzerindeki etkisi konusunda elde 
kesin kanıtların bulunması için daha çok erken olmakla birlikte, kamu 
yönetimiyle ilgilenenler bu konuda başlıca iki korkulan olduğunu söyle-
mişlerdir. Önce, söz konusu yasa, kamu yönetimiyle ilgili tüm işlemleri bi-
biçime bağlamak, —yapılacak işlerin aşırı ölçüde çeşitli olması dolayısıyla 
böyle bir girişimin büyük karışıklıklara, gecikmelere yol açması olasılığı 
bulunmasına karşın— bu yöntemleri geleneksel tüzel yöntemlere daha uy-
gun duruma getirmek amacını gütmektedir. 

Yayımlama yükümlülüğü buna örnek olarak gösterilebilir. Yasa, gizli 
konularla ulusal güvenlikle ilgili konular dışında, kurumların kendi kuru-
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luşları ile görevlerinin tanımlarını, —kullandıkları yöntemler de içinde 
olmak üzere— vargılarım m. sil oluşturduklarını, genel yönelti bildirileriy-
le birlikte "ülevlerle ödevlere ilişkin kuralları," bağlı oldukları yasaya iliş-
kin yorumları Birleşik Generk Kamusal Günlüğünde yayımlamalarını ge-
rektirmektedir. Bundan başka, örgütlerin üzerinde yargı oluşturdukları 
konulardaki vargılarını da yayımlamaları gerekir. Kamusal Günlüğün bir 
sayısında 500.000 sözcük (bu betiktekinin iki katı)* basılabileceğine, bu 
günlük de yedilde beş gün çıktığına göre, yayımlanmanın ancak elinde 
böylesine çok yazıyı okuyabilecek sayıda tüzeciler bulunan örgütler için 
"duyurma" değeri taşıyabileceği açıktır. Böyle bir yayımlama, ne küçük 
iş adamlarına, ne de sıradan yurttaşlara bilgi verir. Bundan başka yasa, 
kurumları katı tüze kuralları içinde dondurarak kamu görevindeki tüze-
cilerin durumunu daha da güçlendirmektedir. 

Bu yasayla ilgili ikinci korku, yönetsel eylemlerle işlemler üzerindeki 
yargı denetimini açıkça genişletmesinden ileri gelmektedir. Yönetim ala-
nıyla ilgilenen birçok kimselerin söylediğine göre, yargı denetiminin ge-
niş ölçüde yaygınlaştırılması, büyük yurttaş yığınlarının özgürlüğüne bir 
katkıda bulunmaktan çok uzak oİması bir yana, birçok kimseleri yasaların 
kaçınılmaz ertelemelerinden yararlanabilecek olanlar yararına özgürlük-
ten yoksun bırakabilir. 

Yasanın doğurabileceği sonuçlar şöylece özetlenmiştir: "Yasanın en 
kolay görülebilen sonuçları, belki de, yönetsel örgütün daha karmaşık du-
ruma gelmesi, kamu görevlileri sayısının çoğalması, "yazçizciliğin" yanı 
sıra gecikmelerin, denetimden kaçmaya olanak sağlayacak uygulayımsal. 
elerimlerinin geniş ölçüde artması, kurumlar içinde tüze işleri birimleri 
ile tüzecilerin yaptıkları etkinin önem kazanması, son olarak da düzen-

* Bundan çıkan anlam, bu yapıtın İngilizcesinde 250.000 dolayında sözcük bu-
lunduğudur. Oysa bu çevirideki Türkçe sözcük sayısı, örnekleme yoluyla yaptığı-
mız bir sayıma göre —altyazılarla en sonda anılan kaynaklar dışında— 155.000 do-
layındadır. Türkçe çeviride kullanılan sözcük sayısının 95.000 dolayında daha az 
olması Türkçedeki yüksek anlatım gücünün bir kanıtı sayılabilmekle birlikte, da-
ha çok iki dil arasındaki yapı ayrılığından, özellikle Türkçenin soneklerden geniş 
ölçüde yararlanan bitişken bir dil olmasından ileri gelmektedir. Bu çevirinin 1973 
baskısında Türk Dilinin anlatım gücü konusunda kuşku besleyenlere bir yanıt 
olmak üzere sözcük sayıları arasında bir karşılaştırma yapmayı düşünmüş, ancak 
iki dilin bu ayrı özelliklerini göz önünde bulundurarak sözcük sayılarının kimi 
kişilerce karşılaştırmaya pek sağlam bir dayanak sayılmayabileceği sonucuna var-
mıştık. Bunun üzerine bir de iki betikteki yazaç sayısmı yine örnekleme yoluyla 
saptayarak Türkçe çevirideki yazaç sayısının İngilizcedekine göre %4 oranında 
daha çok olduğunu görmüştük. Betikte, Türkçede bugün için yerleşmiş karşılıkları 
bulunmayan çok sayıda bilimsözünün kullanılmış olduğu, dolayısıyla çeviride yer 
yer daha uzun anlatımlardan yararlanmak durumunda kalındığı göz önünde bu-
lundurulursa, toplumbilimsel, geçimbilimsel ya da benzeri bilimsözleriyle öbür so-
yut kavramların sık sık kullanıldığı böyle bir yapıtta bile Türkçenin anlatım gü-
cü yüksek bir dil olduğunun açık olarak belirdiği söylenebilir. Kaldı ki daha son-
raki baskılarda yapılan gözden geçirmeler sonucu söz konusu artık belki de tü-
müyle ortadan kalkmıştır. (Çeviren) 
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leme sürecinin bütün aşamalarında dilev açabilme olanaklarının tavşan-
ların üremesine benzer bir ölçüde artması olacaktır."4 

Kişinin Korunması. Yargı denetimi geleneksel tüzel yöntemlere önem 
vermekle birlikte, bu denetimi salt iş olsun diye konmuş birtakım yöntem-
ler saymak da yanlış olur. Yargı düzenimizin arkasında kişinin korunma-
sıyla ilgili önemli birtakım değerler saklıdır. Kamu kuruluşları için kişiyi 
gözden uzak bulundurmak çok kolaydır. Yöneticiler, kendi eylemleriyle 
işlemlerinin kişileri nasıl etkileyeceğini inceden inceye düşünmezler; ge-
nel ya da sayımlamak bir amaca yönelmek durumundadırlar, uygulamada 
da öyle yaparlar. Yöneticiler, eylemleriyle işlemlerinden çoğu kimseler 
yararlanır ya da istenmeyen davranışlardan çoğunu önlerlerse kendilerini 
başarılı sayabilir, genellikle de başarılı sayılabilirler. 

Bununla birlikte, "çoğu" kimselerin dışında söz konusu işlem ya da 
eylemden yararlanmamış olabilen, genel bir nitelik taşıması kaçınılmaz 
olan eylem ya da işlemin seslenmediği, ondan dokunca gören ya da ülev-
sizliğe uğradığı kanısında olan kişiler bulunabilir. Yöneticiler, bu gibi ki-
şisel durumları —birçoğunun yaptığı gibi—• en az düzeye indirmeye çalı-
şabilirlerse de, en içten çabalar gösterilse bile yönetsel eylemlerle işlemle-
rin birtakım kişisel ülevlere ters düşmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Yargı denetimi, en azından birtakım kişilere, özel durumlarını ken-
dine özgü bütün yönleriyle, bağımsız olarak inceletmek olanağını sağlaya-
bilir. Bu denetim, kişinin yönetim sürecinde kimi kez özensizlik, süre dar-
lığı ya da olanaksızlık yüzünden göz önünde bulundurulamayan görüşü-
nün yansız olarak, sessizlik içinde gözden geçirilmesini sağlamaya çalı-
şır. Kişilere uygulanan yönetsel eylem ya da işlemlerin yargı denetimi 
yoluyla bozulabilmesi olasılığı, kuşkusuz yöneticileri kişiler üzerinde ge-
reksiz baskılar yapmamak için yollar aramak üzere daha çok çaba göster-
meve iter. 

Bununla birlikte, kişinin generkin eylemleriyle işlemlerine karşı yar-
gı yoluyla korunması, yalnız —yurttaşların ülevleri ile onları yorumlayan 
yargıevi vargıları gibi— tüzel kurumlarımıza ilişkin birtakım alışılmış 
kavramlarla ilgilidir. Bu alışılmış koruma yollarının önemini küçümse-
mek çılgınlık olursa da, bunların yönetsel eylem ya da işlemlerle yurt-
taşa yapılabilecek baskıların ancak çok küçük bir bölümünü ele alabildik-
leri unutulmamalıdır. 

Üstelik, tüzel yöntemlerimizin ağır, karmaşık, pahalı olması dolayısıy-
la, kişilerin yönetimin yurttaşı ezici eylem ya da işlemlerine karşı yargı 
yoluyla korunması, uygulamada genellikle, büyük ortaklıklarla örgütlen-
miş öbür büyük çıkar kümelerinin, generkçe toplumun geri kalan bölü-
münü korumak üzere konmuş kısıtlamalara karşı korunması sonucunu 

4 Vincent M. Barnett Jr., "Judicialization of  the Administrative Process," ABG 
Yönetsel Yöntemler Yasası ile Yönetsel Örgütler konusunda New York Bilimyurdu 
Tüze Okulu'nca 1-8 gücük 1947 günleri arasında düzenlenen bir seminerin yayım-
lanmış tutanakları üzerinde bir inceleme, Public Administration Review, 8: 126-3 
(Spring, 1948), y. 133. Ayrıca bkz: Frederick F. Blachly, "Sabotage of  the Adminis-
trative Process," Public Administration Review, 6: 213-27 (Summer, 1946). 
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vermektedir. Kamuya iş gören ortaklıkların düzenleyici kurallara bağlı 
kılınması bunun çarpıcı bir örneğidir. Bildirmeliklere ilişkin dilevler ge-
nellikle yıllarca sürer.5 Taşınmazların "sürüm değerini" saptatmak üzere 
verilen değerleme ödemleri çok yüksektir; kimi kestirilere göre taşınma-
zın tüm yenileme giderlerinin yüzde yarımıyla biri arasında bir gideri 
gerektirir.6 Dolayısıyla, yaklaşık olarak bir milyon doları bulan değerleme 
giderleriyle uygulamada sık sık karşılaşılabilmektedir. Bu durumda dü-
zenleyici kuruluşlar, yargıevlerinde dilev konusu yapılabilecek bildirme-
lik buyrukları çıkarmayı kolay kolay göze alamazlar. Yargı denetimi dü-
zenimizde saklı olan tüzel sorumluluk yaptırımı, uygulamada, kurumların, 
davranışlarını düzenlemekle görevli oldukları çok büyük işleyim kuruluş-
larının değerlerine karşı bir duyarlık göstermeleri sonucunu ortaya çıkar-
maktadır. Uzun süren, pahalıya gelen dilevlerden doğan güçlüklerin bir 
sonucu olarak, kimi kamusal işgörü kurulları bildirmeliklerin düşürülme-
sini sağlama yolu olarak biçimsel yöntemlere başvurmayı uygulamada bı-
rakmış bulunmaktadırlar. Özellikle 1929 yılında geçimsel çöküntünün baş-
lamasından sonra, bu kurullardan birçokları, bildirmelikleri karşılıklı an-
laşmayla düşürebilecekleri umuduyla görüşme yolunu seçmişlerdir. Ancak 
çoğu durumlarda, kamuya iş gören ortaklıklar kendi yasal ülevlerinde di-
renme yoluna gittiklerinden, görüşmeler pek başarılı olmamıştır.7 

Özet: Yargı Denetimi 
Yargı denetimi düzenimizle yakından ilişkili olan duyarlık türü şöy-

lece özetlenebilir: (1) Amerikan yönetimi kendini geleneksel tüzel yön-
temlere uydurmak eğilimindedir; (2) yargı denetimi, kuşkusuz, yönetici-
leri yargı yerlerince kişinin ezilmesi olarak görülebilecek durumları en aza 
indirecek yöntemleri aramaya iter; (3) yargı denetimi düzenimiz daha çok 

. 5 Ohio Bell Telephone dilevi (301 US.292) on dört yıl önce incelenmekteydi. 
Missouri Kamusal İşgörü Kurulu'nun Union Electric Light and Power Company'ye 
karşı olan kovuşturmada vargıya varabilmesi için sekiz yıldan, 17 P.U.R. ( N . S . ) 
337; Ozark Utilities Company'ye karşı açtığı kovuşturmada yedi yıldan çok bir süre 
gerekti: 18 P.U.R. (N.S.) 408. North Dakota Board of  Railroad Commissioners'ın 
Northern States Power Company'ye karşı açtığı kovuşturma nerdeyse üç yıl sürdü: 
15 P.U.R. (N.S.) 126. New York Kamusal İşgörü Kurulu Long Island Company 
için uygun bildirmelikler saptayabilmek amacıyla en az beş yıl uğraştı: 18 P.U.R. 
(N.S.) 65. ... 

"Illinois Bell Telephone Company için bildirmelik saptayabilmek amacıyla 1921 
veriminde Illinois Tarım Kurulu'nda başlayan kovuşturma ancak on iki buçuk yıl 
sonra, 1934'te sonuçlandı. Bkz: Lindheimer v. Illinois Bell Telephone Co., 292 U.S. 
151. Bu sürenin on yıldan çoğu Illinois Kurulu'nun özdeksel olgulara ilişkin var-
gısından sonra Birleşik Generk yargıevlerindeki dilevlerle geçti. New York Tel-
ephone Company dilevi 1920'de açılmış, New York Kamusal işgörü Kurulu'nca 
1924'te sonuca bağlanmıştı; dilevin sonu için ise 1934'e dek beklemek gerekti. Yar-
gıç Brandeis'in St. Joseph Stockyards Co. v. United States dilevindeki (298 U.S. 
38, 90) çoğunluk görüşüne katılan değişik gerekçeli görüşüne bakınız." Fainsod 
ile Gordon, Government and the American Economy, y. 320, 27 sayılı altyazı. 

6 Harry Booth, Tecim Kurulu'nun Baş Tüze Danışmanı, Driscoll v. Edison Light 
and Power Co. dilevindeki generk dilev özetinde, 307 U.S. 1Ö4, y. 54. 

7 Fainsod ile Gordon, adı geçen yapıt, y. 322. 
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geçimsel bakımdan güçlü kümelere karşı duyarlığa itici niteliktedir. Yö-
netsel yeğlemelere dayanak olan çoğu değer öncülleri, bunun dışında yar-
gı denetiminin pek etkisi altında kalmazlar. 

YASAMA ÖRGENİNE KARŞI TÜZEL SORUMLULUK 

Amerikan generk düzeninde yasama örgeni, yönetimimizin dayanağı 
olan değerlerin saptandığı başlıca örgüt olarak tanınır. Bizim tüze kura-
mımıza göre, kamunun üyelerine ödevler yükleyen bütün yönetsel eylem 
ya da işlemlerin yasama örgeninin bir oluruna dayanması gerekir; öbür 
yönetsel eylemlerle işlemler de, yine yasama örgenince bir yasayla öde-
nek verilmeksizin yürütülemez. Yasama örgeni, yasaları yaparken, öde-
nekleri ayırırken, yönetimin amaçlarını —yönetsel vargının başlıca değer 
öncüllerini— saptar; çoğu kez de bu amaçların hangi araçlarla gerçekleşti-
rileceğini gösterir ya da kimi araçların kullanılmasını yasaklar. 

Yasama Örgenine Karşı Sorumluluğun Sağlanması 

Yasama örgeninin belirttiği değerlere uygunluk öncelikle yargı yer-
lerince saptanır. Yargıevlerinin, daha önce de gördüğümüz gibi, yasala-
rın onaylamadığına inandıkları yönetsel eylemlerle işlemleri bozmak yet-
kisi vardır. İkinci olarak, yasama örgeninin kendisi, yeni yasalar tartışı-
lırken, yeni ödenekler ayrılırken ya da başka durumlarda yöneticilere so-
rular yönelterek buyruklarına uygun davranılmasını sağlar. Yasama ör-
genlerinin, yasa konusu olabilen işlerde tanık çağırıp dinlemek yetkileri 
vardır. Yasama örgeni, araştırmaları, soruşturmaları sonucunda yöneti-
min çalışmalarını beğenmezse, onu tüzel yetkilerini değiştirerek ya da 
ödeneklerini azaltarak "çekilendirebilir." Ya örgütün kuruluşuna yetki ve-
ren yasada, ya da hangi amaçlar için ne ölçüde ödenek kullanılabileceğini 
belirterek, vargılara dayanak olacak birtakım değer öncülleri saptayabilir. 

Görülüyor ki, Amerika'daki yasama örgenlerinin yönetsel vargılara 
dayanak olacak değerleri saptama konusunda tartışmasız onanan güçlü 
bir ülevleri, bu değerleri yönetime onatmada geniş yetkileri vardır. Şim-
di de bu sorumluluğun nasıl bir etkililikle sağlandığı sorusunu sormalı-
yız. Yönetsel vargılardaki değer öncüllerinin tümü ya da çoğu yasama 
örgenleri ile geleneksel tüze düzeninden mi gelmektedir, yoksa bu tüzel 
sorumluluk alanları dışında da bugün bile geniş bir yönetsel seçme alanı 
var mıdır? 

Yasama Denetiminin Kapsamı ile Kısıtlılığı 

Yasama örgenine karşı olan tüzel sorumluluğun önemli birçok kısıt-
lılıkları vardır. Bu kısıtlılıklar erkler ayrılığı ile yönetimin karmaşıklı-
ğından ileri gelir. Yasama örgeninin yönetimi sorumlu tutmak için kulla-
nabileceği araçlardaki yetersizliklerin bir sonucu olarak yöneticilerin yö-
neltinin saptanmasında daha önemli bir yerleri olup, bu örgenler yöne-
ticilere, yasama örgenlerinin "generk istencini belirleyeceğini" öne süren 
geleneksel elerkil kuramın öngördüğünden daha çok yetki vermek duru-
munda kalırlar. 
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Yürütücülerin Yönetkil Bağımsızlığı. Yasama örgeninin yönetim üze-
rindeki denetimini kısıtlayan önemli bir etmen, Amerikan generk düze-
nindeki erkler ayrılığından doğar. Amerika'daki baş yürütücüleri —Baş-
kan'ı, üye generk başkanını, kent yönetimi başkanını— üye generk, county 
ya da kent yönetimlerinde daha alt düzeydeki birçok yöneticiler gibi, doğ-
rudan doğruya yurttaşlar seçer. Bu yöneticilerin yönetkil birer izlencesi 
vardır; bunları yasalaştırmaya ya da yönetsel eylem izlencelerinin bir 
öğesine dönüştürmeye çalışmaları beklenir. Astlar, genellikle seçimle ge-
len yürütücüye bağlıdırlar; kuşkusuz onun yönergelerine uymaları bek-
lenir. Böylece, yönetsel vargıların birçok değer öncüllerini yürütme ör-
geninin kendisi sağlamaktadır. Yürütme örgeni, ne kuramda, ne de uygu-
lamada yönetkil bakımdan yasama örgenine tümüyle bağlı değildir. 

Karmaşıklık Karışıklık Getirir. Yasama denetiminin ikinci bir kısıt-
lılığı, generk eylemlerinin gittikçe artan karmaşıklığından, oylumundan 
ileri gelir. Daha çok tüze alanında ya da görevde kalma becerisinde yetiş-
miş olan yasa yapıcıları, ussal bir yeğleme için gerekli bilgi, kamusal so-
runlar için önerilecek çözümler, dahası doğrudan doğruya sorunların or-
taya çıkarılıp tanımlanması konusunda, denetlemeye çalıştıkları yönetsel 
kuruluşlara bağlı durumdadırlar. 

Yasa yapıcıların çağdaş kamu yönetiminin karmaşıklığı, uygulayımsal 
yönleri, genişliği karşısındaki oldukça elverişsiz durumu, ödeneklerin ay-
rılması sırasında açıkça görülür. 1949 yılında Kurultay'a sunulan birleşik 
generk geçingesi iki büyük sesleç kılavuzu kalınlığındaydı. Kurultay üye-
leri, günde yirmi dört döngel çalışarak bile, içindeki giderleri değerlen-
direbilmek şöyle dursun, bu belgeyi etkili bir biçimde gözden geçirmeyi 
bile başaramazlardı. Kurultay üyeleri, bu konuda duydukları umutsuzlu-
ğu, Savunma Bakanlığı geçingesi tartışılırken Saylavlar Meclisinde de bir 
ölçüde dile getirmişlerdi. Ödenek Yarkurulu'nun yeterli bir inceleme ya-
pamayacağını belirten Mr. Scrivner, Kurul'a daha çok sayıda yardımcı 
verilmesi isteğinde bulunmuştu: 

Bu yarkurula, gerekli deneylerle donanmış yeter sayıda yardımcılar sağlan-
malıdır. Bu sözüm sağlam bir nedene dayanmaktadır. Deniz, Kara ya da Gök Gücü 
Bakanlığındaki kollardan birinin başmda bulunan bir amiral ya da general yar-
kurulumuzun karşısına geldiğinde sayısı 5'in altına düşmeyen, kimi kez 15'i bulan 
kalabalık bir uzmanlar kümesinin yardımından yararlanmaktadır. 

Bu yarkurul, şimdiye dek, çalışmalarında üyelerinin deneyleriyle sağduyusun-
dan, onların Kara, Gök, Deniz Güçlerine ilişkin bilgisinden başka nasıl bir yar-
dımdan yararlanmıştır? Yarkurulun, ikisi de işinin eri olan bir yazmam ile bir 
azınlık yazmanı vardı. Bu yedi kişi, birbiri ardı sıra karşılarına çıkan dizi dizi 
kişilerle kendi usavurma, bilgi, beceri ya da görüş güçlerini kullanarak başa çık-
maya çalışmaktaydı.8 

Senatör Paul Douglas, Birleşik Amerika Senatosu'na seçilmeden önce 
bu ülkenin önde gelen geçimbilimcilerinden biri olarak tanınmakla birlik-
te, 1949 geçingesi konusunda geniş ölçüde şaşkınlık göstermiş, "ilgili ku-
rumların görevleri beni öylesine etkilemiş bulunuyor ki belirli ödenekler 

8 Congressional Record, 81 st Cong., April, 12, 1949, y. 4515. 
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konusunda ustaca bir yargıda bulunabilecek durumda olmadığımı açıkça 
belirtmek isterim"9 demiştir. 

Kaynağı Yönetim Olan Yasalar. Generkin büyüyen oylumu ile artan 
karmaşıklığı, yönetsel sorumluluk bakımından iki önemli sonuç doğur-
muştur. Yasa tasarılarının oluşturulmasında girişimi yönetime kaydırmış, 
doğrudan doğruya yönetimin kural koyucu devincini geniş ölçüde artır-
mıştır. Yasalar daha çok yürütme örgenine bağlı kuruluşlardaki görevli-
lerce oluşturulmakta, ondan sonra konuya karşı yakınlık duyan Kurultay 
üyelerince önerilmektedir. Bundan dolayı, yeni amaçların saptanmasında 
ya da var olan amaçların gözden geçirilmesinde girişimin önemli bir bö-
lümü yasama örgeninde değil kamusal genörgüttedir. 

Bunun güzel bir örneği, 1946 yılındaki Eski Savaşçılar İvedi Konut 
İzlencesi'dir. Avrupa'da savaş kazanıldıktan sonra, OPA Tutmalık Kolu 
Tasarlama Bölümü'nün kimi üyeleri, büyük bir konut izlencesi başlatıl-
mazsa, milyonlarca eski savaşçı anayurda döndüğünde tutmalık tavanla-
rını belirli bir düzeyde tutmanın nerdeyse olanaksızlaşacağını düşünmeye 
başladılar. Bu üyeler, o sırada OPA Yöneticisi olan Chester Bowles'u bir 
kamusal konut izlencesine olan gereksinmeyi açıkça belirtmek gereğine 
inandırdılar. Yönetkil erktekiler böyle bir düşüncenin yönetkil bakımdan 
çok sevimsiz olacağından korktukları için, Mr. Bowles'a böyle bir kışkırt-
madan kaçınması buyuruldu. Bununla birlikte, Tutmalık Kolu Tasarlama 
Bölümü bir konut tasarısı düzenleyerek Teksas'lı Saylav Wright Patman'ı 
onu Saylavlar Meclisi'ne önermeye inandırdı. Öneri Yarkurula geldiğinde 
Mr. Bowles'dan doğal olarak bilgi vermesi istendi. Böylece Tasarlama Bö-
lümü görevlileri Mr. Bowles'u bir kez daha konut izlencesiyle kamu önü-
ne çıkarmış oldular. Bu düşünceyi özel konut iyeleri, dolayısıyla birçok 
Kurultay üyeleri çok sevimsiz bulmakla birlikte o sırada milyonlarca eski 
savaşçı yurda dönmekteydi. Belki de, öneriye karşı oy vermenin yönetkil 
bakımdan sakıncalı olabileceğini düşünen Kurultay çoğunluğu bu öneriyi 
onadı. 

Yasama Örgeninin Yetki Aktarması. Yasa önerisinde girişimi elde bu-
lundurmak, yönetime kendi vargılarına kılavuzluk edecek amaçlarla de-
ğerleri seçmekte büyük bir güç sağlar. Ancak generk sorunlarının artan 
karmaşıklığı ile oylumu bu gücü daha da artırır. Karmaşıklık, yasama ör-
genlerinin kendi yetkilerini yönetsel kurumlara gittikçe hızlanan bir öl-
çüde aktarma gereğini artırmış bulunmaktadır. Genel yasaların verdiği^ 
yetkilere dayanarak doğrudan doğruya yönetsel örgütlerin belirli konu-
larda düzenleyici kurallar koymaları generk düzenimizin gittikçe belirgin-
leşen bir özelliğidir. 

Genel nitelikteki, dahası, anlaşılması güç yasaların kimi kez yönetkil 
nedenlerle çıkarıldığını da kuskusuz unutmamalıyız. Tartışmalı bir ko-
nuyla karşılaşan yasama örgeni, sorumluluğu yürütme örgenindeki bir 
görevliye yüklemeyi yeğleyebilir. Bunun ilginç bir örneği, 1949 Denetim 
Yasası'ydı. Taşınmaz iyeleri ile tutmanların şaşırtıcı bir sağlı sollu baskısı 
karşısında kalan Kurultay, ev iyelerinin "ölçülü bir katıksız işletme ka-
zancı" elde etmeleri Kuralını onayladı, ancak bir bakıma belirsiz olan bu 

9 Chicago'da yayımlanan Sun-Times günlüğünde anılıyor. 5 bozaran 1949. 
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deyimi tanımlamaktan ya da onun yerine daha somut bir anlatım kullan-
maktan kaçındı. Bu tatsız tanımlama işini Konut îşleri Yöneticisi'nin sır-
tına yüklemek yönetkil bakımdan daha kolay geldi.10 

Yasa Yapıcının Amacının Belirsizliği. Yasama örgeni, belirli tanımla-
malardan ya da belirli yasalardan kaçınması için bir yönetkil nedenin bu-
lunmadığı durumlarda bile, amacını ancak genel olarak belirten, boşluk-
ların doldurulmasını yönetsel kuruluşlara bırakan birçok yasalar çıkar-
mak durumundadır. Birçok konularda, yasama örgeni yasa yaparken iler-
de ortaya çıkabilecek bütün durumları önceden göremez; bundan dolayı 
uygulamadaki durumlara göre gerekli önlemleri alması için yönetime bir 
eylem özgürlüğü tanıması gerekir. İkinci Savaş Yetkileri Yasası (56 Stat, 
176), genel kurallar taşıyan, dolayısıyla boşluklarının yönetsel vargılarla 
doldurulması gereken yasaların, yönetime gerçekleştirilecek ya da onan-
mış değerlerle amaçların seçiminde tüzel bakımdan ne ölçüde özgürlük 
tanıyabileceğinin belirgin bir örneğidir. Savaş sırasında ordu dışı yaşam-
la ilgili olarak çıkarılan tüzüklerin belki de yarısından çoğu bu yasanın 
aşağıdaki bölümünün verdiği yetkiye dayanmaktaydı: "Başkan, Amerika 
Birleşik Generkleri savunma gereklerinin yerine getirilmesinin, savunma 
gereçleriyle araçlarının niteliğinde, genel gereksinme ya da dışsatım öz-
dekleri varlığında bir kıtlıkla sonuçlanabileceği kanısına varırsa, bu gereç-
lerle araçların dağıtımını kamu yararı ile ulusal savunma gerekleri bakı-
mından yararlı ya da uygun gördüğü biçimde, koşullarda, ölçüde pay ayır-
ma yöntemine bağlayabilir." 

Ayrallar İlkesi. Yukarıdaki açıklamalarımız, okuyucuda, kamu yöne-
timindeki çoğu vargıları yönetimin yasama örgeni denetiminin nerdeyse 
tümüyle dışında aldığı izlenimini uyandırabilir. Böyle bir düşünce gerçek-
ten uzaktır. Yönetsel vargıların değer öncüllerinden çoğunun yasama ör-
genince sağlanmadığı doğru olmakla birlikte, yasama örgeninin etkisi, ki-
mi kez kullanılan adıyla "ayrallar ilkesi"nin uygulanması sonucunda ken-
dini sürekli olarak duyurur. Yasama örgeni yönetsel vargılar için gerekli 
değerlerin tümünü sağlamamakla birlikte, yönetime şu ya da bu vargıyla 
ilgili olarak sorular yöneltebilir. Örneğin, yasama örgeninin gerek sürekli, 
gerek özel yarkurullar aracılığıyla soruşturma yapması olasılığı, yönetici-
ler üzerinde kuşkusuz güçlü bir denetim etkisi yapar. Yönetsel kuruluşlar, 
üzücü soruşturmaları önlemek amacıyla, vargılarının soruşturma yapabi-
lecek bir yarkurulun üyelerini aşırı ölçüde sinirlendirmeyecek nitelikte ol-
masına çalışırlar. 

Yine de, soruşturma korkusunun çektiği çizgi içinde çok çeşitli yeğ-
lemeler yapılabilir. Üstelik, yarkurullar, yine de bilgi edinmede genellikle 
üzerinde soruşturma yaptıkları kuruluşlara bağlıdırlar; daha önce de be-
lirtildiği gibi, üzerinde uzmanlık bilgileri bulunmayan ileri ölçüde uygu-
layımsal konularla uğraşmaktan doğan engellerle karşı karşıyadırlar. 

Yürütme örgeninin başı ile yasama örgeni bir yöndeşliktense, soruş-
turma yarkurulları, çoğu kez, yönetim aygıtıyla ilgili olarak öğrendikleri 
tartışma konusu yapılabilecek durumları açığa vurarak yürütme başka-

1 0 Bu tür yasaların başka örnekleri için bkz: Herring, Public Administration 
and the Public Interest (çeşitli yerlerde). 
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nını güç durumda bırakmak istemezler. Ayrı yöndeşliklerden oldukların-
da, yasama örgeninin soruşturmaları, çoğu kez yürütme örgenini güç du-
ruma düşürmek amacıyla çarpınçlı bir nitelik kazanır. Kuşkusuz, yağı gi-
bi davranın soruşturma yarkurulları kamu sözleşmelerinde görülenlere 
benzer utanca ya da yiyicilik olaylarını ortaya çıkarmakta kimi kez et-
kili olmuşlardır. Bu önemli olmakla birlikte, yönetsel sorumluluk sorunu 
yalnız yiyiciliğin önlenmesiyle ilgili değildir. Yönetimin içinde ya da dı-
şında bulunan birçok kimsenin yiyicilikle ilgisi yoktur. 

"Ayrallar ilkesi" yalnız yasama örgeni yarkurulları aracılığıyla değil, 
yasama örgeninin yönetsel kuruluşlara aktarılan yetkilerin kullanılış bi-
çimini iyi karşılamadığı durumlarda da yasalarda değişiklikler yapılarak 
işletilir. OPA'nm belirli konularda kullandığı uygulama yöntemlerini uy-
gun bulmayan Kurultay'ın bu kuruluşun yetkilerini azalttığı durumlara 
daha önce örnekler verilmişti. Bunun gibi, Taft  - Hartley Yasası'nın kimi 
buyrukları da, yasama örgeni denetiminin daha önce Wagner Yasası uya-
rınca NLRB'ye verilen değerleme yetkisini kısıtlamak amacıyla uygulan-
ması olarak yorumlanabilir. 

Türe Bakanlığı'nın Tekelcilikle Savaş Bölümü, korunç ortaklıkları ile 
demiryollarına karşı işlem yapmaya başlayarak Sherman Yasası'nın ver-
diği değerleme yetkisini kullandığında, Kurultay'da, yasayı bu iki iş ala-
nını dışarda bırakacak biçimde değiştirerek kovuşturmaların altında ya-
tan değer öncüllerini tersine çevirmek amacıyla çabucak (bugüne dek 
başarı kazanamayan) eylemlere geçildi. Görülüyor ki, yönetsel kuruluşla-
ra geniş, iyi tanımlanmamış yetkilerin verilmesi, yasama örgeninin sonra-
dan yönetsel kuruluşun çalışmalarına dayanak olan değerleri beğenme-
diğinde yeniden denetim alanına almak isteyebileceği geçici bir vazgeç-
me niteliği taşıyabilir. 1920'lerde Tekelcilikle Savaş Bölümü'nün "açlığa 
yargılı kılınması" sonucunu doğuracak biçimde kullanılan ödenek verme-
me yetkisi de, yönetime geniş değerleme yetkisi verildikten sonra deneti-
mi yeniden ele almada önemli bir araç görevi yapar. 

Yasama Örgeni Üyelerinin Etkisi. Yasama denetiminin kapsamı ile ye-
tersizlikleri konusuna son vermeden önce, tek tek yasama örgeni üyelerinin 
yönetim üzerindeki etkilerini de kısaca tartışmamız gerekir. Özellikle 
önemli yasama örgeni yarkurullarında sözü geçer yerlerde bulunan üye-
ler büyük bir kişisel etki kazanırlar. Bu etki iki durumda geniş ölçüde kul-
lanılır. 

Önce yasama örgeni üyelerinin kendi seçmenleri ya da seçim çevre-
lerindeki önemli kişiler için özel olanaklar koparmaları beklenir. Bu ola-
naklar çoğu kez (söz konusu kente bir eski savaşçılar sayrılarevi yaptır-
mak ya da bulunanı tutmak gibi) yönetkil yatırım amacını güden kamu 
giderleri sağlamak, ya da (Toplumsal Güvenlik Örgütü'nce akçal yardım-
larla beslenen çalışma izlencelerinde görev alacaklara uygulanması gere-
ken yeterliğe ilişkin koşulların gevşetilmesi gibi) genel bir izlencede bir 
yöresel küme yararına ayrallar sağlanması biçiminde kendini gösterir. Ya-
sama örgeni üyesi yeterince güçlüyse, ayrıca bir ödenek yarkurulunda 
üyelik gibi önemli bir yeri de varsa, bu gibi özel olanakların sağlanması 
üzerinde kurumun varlığını sürdürmesinin bir koşulu olarak direnebilir. 
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Yasama örgeni üyesi kurumun varlığını çekinceye düşürebilme gücünden 
yoksunsa, özel olanaklar sağlama yolundaki istekleri geri çevrilebilir. 

Tek tek yasama örgeni üyelerinin yönetsel vargılar üzerindeki ikinci 
etkisi, kişilerin yönetimin baskıcı eylem ya da işlemlerine karşı korunma-
sıyla ilgilidir. Yurttaşın saylava ya da kent kurulu üyesine yazacağı bir 
yazı, ülevsizliğin giderilmesi bakımından çoğu kez yargıç önüne gitmek-
ten daha etkili, kuşkusuz çok daha ucuz bir yoldur. Yasama örgeni üye-
lerine kişisel yasa dışı işlemlere ilişkin bir yakınma geldiğinde, kamu ku-
ruluşları söz konusu durumu araştırmak, izlencenin öbür kesimlerine do-
kunmadan yapılabilecek düzeltmeleri yapmak için genellikle büyük süre 
ayırır, sıkıntılara girerler. 

Yasama Denetimi ile Yönetsel Duyarlık 

Yönetimin değerleme yetkisini denetlemekte önemli kısıtlılıkları ol-
makla birlikte, yasama örgenleriyle onların tek tek üyelerinin yönetsel var-
gıların alınmasına dayanak olan birçok değerleri sağlayıp uyguladıklarını 
görmüş bulunuyoruz. Bundan dolayı, yargı denetimi konusunda yaptı-
ğımız gibi, yasama denetiminin yönetimi hangi değerlere ya da kimin de-
ğerlerine karşı duyarlı kıldığı sorusunun sorulması önem taşır. 

Yönetki konusunda bilgimizin bugünkü düzeyinde bu sorunun yanıt-
lanması çok güçtür. Burada biz, generk işlerinden anlayan kimselerle yö-
netki konusunu inceleyenlerin yasama sürecine ilişkin inançlarından bir 
bölümü üzerinde duracağız. 

Kamu Denetimi, Çıkar Kümeleri. Elerkil yönetkil kurumlar konusun-
da, "kamu"nun kendi kendisini, seçtiği yansıtmanlar aracılığıyla yönettiği 
yolunda aşırı ölçüde yalınçlaştırılmış bir görüş vardır. "Kamu" ne istedi-
ğini belirler, onları sağlayacağına söz veren kimseleri seçerek bu kimseleri 
"kamu"nun istediğini yaptıkları sürece görevde tutar. Bu yalınç kuramın 
güçlükleri öylesine büyüktür ki, bunlardan ancak bir bölümünü kısaca 
açıklayabiliriz; buna karşılık yönetkil yaşamımızın gerçeklerini gerektiği 
gibi anlatabilmek için bir betiklik dolusu yapıtlar gerekir. 

"Kamu" kimdir? Yalınç bir sayısal anlatımla bile kamu bir azınlık-
tır. Şu ya da bu seçimde oy verenlerin güçsüz bir çoğunluğu, tüm seçmen 
yığınının beşte birinin pek az üstündedir. Ancak yine de, söz konusu yurt-
taşlar kendi adaylarını seçmiş olurlar. Üstelik, seçmen çoğunluğu aday-
ların belirlenmesinde çok az etkilidir; bu konuyu genellikle seçmenler adı-
na yönetkil yöndeşlik örgütleri vargılar. Ayrıca seçmenlerin genellikle 
adaylarla onların inançları konusundaki bilgileri azdır. Yöndeşliklerin 
adayları seçtikleri, diziçaba konularım belirledikleri ölçüde, bu önemli ko-
nularda vargılama olanağı "kamu"nun değil, az çok saklı, gizli azınlıkla-
rın elindedir. 

Öyleyse, bu gerçek, kamunun, yönetilmesine dayanak olan değerler 
konusunda diyeceği bir söz olmadığı anlamına mı gelir? Buna "evet" de-
mek kuşkusuz yanlış olur. Şu ya da bu ülkede, kamu yönetiminin, kamu-
oyuna, bir başka deyişle yurttaşların kamusal sorunlar karşısındaki genel 
ya da yaygın tutumlarına karşı bir ölçüde duyarlık içinde bulunması ge-
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rekir. Bununla birlikte, kamuoyu yoluyla generk yönetimi tasarımının da 
önemli kısıtlılıkları vardır. Önce, doğrudan doğruya kamuoyuna biçim ve-
ren araçlar —eğitim ya da yaymaca yolları—• çıkar kümeleriyle toplumun 
örgütlenmiş kesimleri gibi güçlü azınlıkların baskısı altında bulunur. Bun-
dan dolayı kamuoyu, yığınsal eğitim araçlarını denetleyen kişilerle küme-
lerin değerlerinden geniş ölçüde etkilenir. 

ikinci olarak, seçmenlerin, çoğu kamu görevleri konusunda genellikle 
belirli görüşleri yoktur. Seçmenler örgütlenmiş kümelerin üyesiyseler, bu 
kümelerin çıkarlarını etkileyen konularda (örneğin eski savaşçıların Eski 
Savaşçılar Örgütü, işçilerin NLRB konusunda) kesin, güçlü görüşleri ola-
caktır. Öbür konularda ise seçmenler arasında yaygın bir bilgisizlik ya da 
aldırmazlığın egemen olduğu görülür. Dolayısıyla, bir saylav yasama ör-
genine gittiğinde kamuoyu gibi yönetkil bakımdan belirsiz bir kavramla 
pek çok ilgilenmez; belirli, örgütlenmiş çıkar kümelerinin belirli istekle-
rini karşılamaya daha çok çalışır. Yönetki sürecinin azınlık yönetimine 
dayanan niteliği burada da kendini gösterir. Çünkü, yeniden seçilebilmek 
için kendilerine karşı duyarlık göstermesi gereken kümeler, onun seçim 
olasılığını etkileyebilecek olanlardır. Küçük, güçsüz bir kümeye önem ve-
rilmeyebilir, ancak güçlü, iyi örgütlenmiş bir çıkar kümesi için durum 
böyle değildir. Seçmen çoğunluğunun saylavın yasama örgeninde ele alı-
nan çoğu konularda nasıl oy vermiş olduğunu unutmasına karşılık, çıkar 
kümesi onun kendisini ilgilendiren konularda nasıl oy verdiğini unutma-
yacaktır. Bir saylavın, seçim çevresindeki iki küme arasında bir çıkar ça-
tışması söz konusu ise, yeniden seçilme olasılığını etkileyebilecek olandan 
yana oy kullanması için güçlü nedenler bulunacaktır. 

Yasama Örgeni Yarkurullarının Gücü. Yukarıda tartışılan çağcıl ya-
sama sorunları, bu azınlık yönetimi eğilimlerine güç kazandırır. Generk 
sorunlarının genişliği, karmaşıklığı yüzünden, ayrıca yasama örgenlerinin 
büyüklüğü dolayısıyla, Amerika'da yasalar daha çok buralarda küçük yar-
kurullarca incelenir. Üyeler bir ya da birkaç yarkurula atanarak, belirli 
bir alandaki bütün tasarılar ilgili yarkurula gönderilerek, tek tek üyelerin 
belirli birtakım kamu sorunları üzerinde deney kazanmaları, böylece de 
bütün tasarıların bir ölçüde sağlamca, ayrıntılı olarak incelenmesi sağlan-
mış olur. Geniş ilgi uyandıran konular bir yana, bir yarkurulun yazanağı, 
yasama örgenince genellikle tüm olarak onanır. (Kuşkusuz bunun birçok 
ayralları vardır; yürütüm tasarıları konusunda kimi kez oylamada kesin 
bir yöndeşlik düzencesi istenir.) 

Yasa aracıları yarkurul görüşmelerine üşüşür, bu yarkurulların geniş 
ölçüde gereksinme duydukları uygulayımsal bilgi ile görüşü binde bir yan-
sız olarak sağlar, kesin bir yansızlığı belki de bir tek kez bile göstermezler. 
Çıkar kümelerinin yansıtmanları da yarkurul üyeleri için yasa taslakları 
oluşturur, onlara önerilen yasaların kendi ağalarının onayabileceği güzel 
bir biçimde düzenlenmiş taslaklarını sunarlar. Öneri ya da tasarı bir yar-
kurul üyesinin seçim çevresindeki güçlü bir kümeyi ilgilendirmekteyse, 
o üyenin yarkurul içindeki davranışları çoğu kez tümüyle bu kümenin 
etkisi altında bulunabilir. Yarkurulu yazanağı tüm olarak yasama örge-
nini geniş ölçüde etkilediğine, bir yarkurul da uygulamada bir tasarı üze-
rinde yazanak vermeyerek onun yasalaşmasını önleyebileceğine göre, bir 



çıkar kümesinin kendi isteklerini bütün üye generke ya da ulusa onatmak 
için çoğu kez yarkurulun birkaç üyesini etkilemesi yetecektir. 

Özet: Yasama Denetimi 

Özet olarak, yasama denetimi yöneticiye yine de uğraşsal davranış öl-
çülerine uygun geniş bir seçim alanı bırakır. Bununla birlikte, bu deneti-
min yönetime benimsettiği değerler, geniş ölçüde, toplumumuzdaki yönet-
kil bakımdan güçlü kümelerin değerleridir. İş çevreleri, tarımcılar, örgüt-
lenmiş işçiler, eski savaşçılar ya da benzeri kümeler, kendi örgütleri ara-
cılığıyla, yönetsel, yönetkil yaşantımızda çok önemli bir yer kazanmışlardır. 

Güçlü baskı kümeleri kendi aralarında sık sık çatışmakla birlikte, yö-
netkil kurumlarımızın niteliği öyledir ki çatışan kümeler çoğu kez gener-
ke birbiriyle çelişen birtakım değerleri onatmakta başarılı olabilirler. Bu-
nun sonucu olarak da, yasama örgeninin yönetime verdiği buyruklar ço-
ğu kez tutarsızdır. Bir yönetsel kurum, bir başkasının coşkunlukla gerçek-
leştirmeye çalıştığı değerlere eşit coşkunlukla karşı durabilir. Yönetsel 
vargılar arasındaki bu gibi çatışmalar kökende toplumumuzdaki çatışma-
ların bir yansımasıdır. 

Kimi kez kamunun ilgisi öylesine geniş olabilir ki (örneğin tutmalık 
denetimi konusundaki ilgi gibi), örgütlenmemiş olsa bile yasama yoluyla 
yönetimi etkileyebilir. Uygulamada bu tür örneklerle karşılaşılmakla bir-
likte, bu gibi durumlar seyrek görülür. Genellikle çoğu tartışma konuları 
üzerindeki kamuoyu, toplumun örgütlenmiş çıkarları arasındaki çatışma-
ları yansıtır. Yönetkil önderlik, yönetkil denetim daha çok azınlıkların 
elindedir. Beklenebileceği gibi, yönetimin yasama denetimi yoluyla duyar-
lık göstermekte olması bu gerçeğin ancak bir belirtisidir. 

SIRADÜZENSEL DENETİM 

Yönetsel komuta düzenleri ile bunların kendi aralarındaki ilişkilerin 
niteliğini daha önce geniş ölçüde tartışmış bulunuyoruz. Bu kesimde, daha 
önceki incelememizi yönetsel sorumluluk konusuna uygulayacağız. Yöne-
timin sıradüzensel denetimine ilişkin geleneksel kuram, Hoover Kurulu'n-
ca özlü bir biçimde anlatılmıştır: "Yönetme gücü anlamına gelen yetki ol-
madan sorumluluk olanaksızdır. Yukarıdan aşağıya doğru bir komuta çiz-
gisi, ona karşılık aşağıdan yukarıya doğru bir sorumluluk çizgisi olmadan 
yetki uygulanamaz."11 Baş yürütücüyü kamu seçmişse, en yakın astlarını 
işe alıp çıkarabiliyorsa, onlar da en yakın astlarını işe alıp çıkarabiliyor-
larsa, durum en aşağıya değin böyle sürüp gidiyorsa, vargıların dayandığı 
değerler kamudan gelecek, aşağıdakilere hep işten çıkarılma yaptırımının 
korkusuyla uygulanarak bu komuta çizgisinden aşağıya doğru inecektir. 
Bu durumda yönetim, bir üst komuta düzeyine, sonunda da baş yürütücü 
aracılığıyla kamuya karşı sorumluluk duyacak, tüzel bakımdan sorumlu 
olacaktır. Sıradüzensel denetim konusundaki çok genel anlayış budur. Şim-
di de bu sorumluluk çizgisinin uygulamada yönetsel vargıları ne ölçüde 
etkilediğini görelim. 

1 1 Report on General Management of  the Exeçutive Branch, y. 1. 
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Sırı düzcnsel Denetimin Kısıtlılıkları 

Biraz önce belirtilen sıradüzen anlayışı Amerika'daki kamu yönetimi-
nin gerçeklerini açıklayabilmekten çok uzaktır. Sıradüzensel üstlerin işe 
alma, işten çıkarma yetkisi dört bir yandan engellenmiştir. Yeterlik düzeni 
bu yetkiyi kısıtlar; birçok kamu yönetimlerinde baş yürütücünün "astla-
r ından çoğu atanmayla değil seçimle gelir; birleşik generk kurumların-
dan birçoğunun başındaki yöneticiler Başkan'ca Senato'nun "öğütlemesi 
ile onayı" üzerine atanır, yürütüm başkanınca ancak belirli nedenler var-
sa görevden çıkarılabilir. 

Geleneksel kuram Amerika'da yürürlükte olan koşulları betimleme-
diği için, incelememizi yalnız onun altında yatan ana düşünce, yönetsel 
eylemlerdeki değer öncüllerinin örgütün komuta düzeni aracılığıyla de-
netlenebileceği görüşü üzerinde toplamamız gerekmektedir. Astların de-
ğer sorunlarındaki değerleme özgürlüğü, sıradüzensel denetimce ne ölçüde 
kısıtlanmaktadır? 

Erkler Ayrılığı. Önce, bu ülkede yasama örgenleriyle yürütme örgen-
leri arasındaki yetki ayrılığı ilkesi, yürütme başkanının yönetimi denet-
leme ülevini bir bakıma gölgelemektedir. Örneğin, Başkan kimi kez Ge-
çinge Kolu'na Kurultay'ın belirli bir amaç için ayırdığı ödeneği tutmasını 
buyurur. Kurultay bu gibi buyruklara kimi durumlarda karşı çıkmış, an-
cak sorun bugüne değin kesinlikle çözülmemiştir. 

Yine, bir ABG Tecim Kurulu üyesinin Başkan'ca görevden uzaklaş-
tırılmasıyla ilgili bir dilevde Yüksek Yargıevi, bağımsız düzenleyici ku-
rulların gerçekte Başkan'a değil, yalnız Kurultay'a, bir de yargıevlerine 
karşı sorumlu olduğu yolunda yadırganabilecek bir görüş benimsemiştir. 
Yasama örgenlerinin yürütmenin astları üzerindeki denetim yetkisine kar-
şı çıkması olayı ile üye generklerle yerel düzeylerde de karşılaşılmaktadır. 
Bu sorun en çok yürütme başkanı astlarına yasaları yasa yapıcıların ken-
di amaçlarına aykırı olduğunu ileri sürdükleri bir biçimde uygulamaları 
yolunda buyruklar verdiği durumlarda ortaya çıkar. 

Karmaşıklık. Bundan daha da ağır bir başka sorun vardır. Yüksek dü-
zey yöneticisi astlarının değerleme yetkisinin çok dar birtakım yönlerin-
den daha çoğunu nasıl etkileyebilir? Kamu yönetimi sorunlarının artan 
çeşitliliği, karmaşıklığı, sayısı gibi yasama denetiminin etkililiğini azaltan 
güçler, sıradüzensel denetimin etkililiğini de azaltmaktadır. Yönetici, ast-
larının vargılarım komuta çizgisinde yukarıya doğru çıkıldıkça artan bir 
yüzeysellikle gözden geçirebilmektedir. Bir sorun, komuta çizgisinin an-
cak ortalarında bulunan bir yöneticiye ulaştığında görevlilerce önemli oy-
lumlara varan uygulayımsal nitelikteki çalışmalar tek bir öneriye dönüş-
müş olur. Çağdaş örgüt uzmanlaşmaya dayanır. Yönetici bütün durumlarda 
bir ölçüde geniş görüşlü olması gereken bir kimsedir; bu düşüncenin doğ-
ruluğu komuta çizgisinde yukarıya doğru çıkıldıkça artar. Bundan dolayı, 
yönetici, sürevi olsa bile, kendi uzmanlarının çalışmalarını doğru olarak 
eleştirebilecek bilgiden yoksundur. 

Yine bu nedenlerle, yönetsel vargıların çoğunun alınmasına alt dü-
zeylerde başlanır. Özellikle üst düzeylerde görevlilerce yapılan öğütleme-
lerin yöneticilerce onanması nerdeyse tümüyle astlara karşı duyulan gü-
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vene dayanır. Tepeden tabana doğru giden bir "güven çizgisi"nden söz et-
mek, yönetsel davranışı bir "komuta çizgisi"nden söz etmeye oranla daha 
gerçekçi olarak anlatır. Kuşkusuz, daha önce de belirttiğimiz gibi, komuta 
çizgisindeki üstlere çelişen öğütlemelerde bulunulduğunda, bu üstler, söz 
konusu öğütler arasında bir seçim yaparak sonucu etkileyebilirler. Ancak 
bu gibi durumlarda bile, olanaklı tüm öğütlemeler arasında yöneticiye 
ulaşanlar aşağıdaki örgüt düzeylerince belirlenirler. Yöneticinin işinin bü-
yük bir bölümü astlarının vargılarına yetkililik verip doğrulİuk kazan-
dırmaktır. 

Bununla, yukarıda bir değer ya da amacın saptanıp aşağıya bildiril-
mediği izlenimini yaratmak istemiyoruz. Daha önce de gördüğümüz gibi, 
komuta çizgisi, önemli dış kümelere ilişkin değerlerin yönetsel vargılar 
üzerinde etkisini duyurduğu bir yoldur, ilerde bu gibi değerlerin kaynak-
larım daha derinlemesine inceleyeceğiz. Burada üzerinde durulacak önem-
li gerçek, yönetimdeki yeğlemelerden çoğunu komuta düzeni dışındaki 
kaynaklara yormak gerektiğidir. 

Ortak Birimler. Sıradüzensel denetimin bu eksikliklerini giderme is-
teği çoğu kez ortak denetim ya da "kurmay" örgütleri sayısının aşırı öl-
çüde artmasına yol açar. Hoover Kurulu, "yetkenin bilgece uygulanması, 
kurmay kuruluşların vargılara dayanak olabilecek bilgileri toplayıp öğüt-
lemeleri oluşturarak, vargıların uygulanma biçimini denetleyip bilgi ve-
rerek sağlayabilecekleri yardımlar olmazsa olanaksızdır" demektedir.12 Da-
ha önce kurmay görevler konusunu incelerken de gördüğümüz gibi, bu 
yardımcı görevlerin bağımsız, dağınık birer denetim kaynağı değil, "yö-
neticinin bir öğesi" niteliğinde olduğu düşünülür. Kuşkusuz bu kurmay 
görevler yönetime vargı değerlerini tek bir yöneticinin yapabileceğinden 
daha etkili bir biçimde onatabilirler. Söz konusu görevler, görevlilerini ör-
gütlendirip uzmanlaştırarak tek tek yöneticilerce uygulanan denetimi ge-
niş ölçüde etkisizlestiren süre ya da uzmanlık bilgisi eksikliği sorununu 
bir ölçüde giderebilirler. 

Bununla birlikte, ortak birimler de süre azlığı ya da uzmanlık bilgisi 
eksikliği yönünden sıkıntı çekerler. Ortak denetim örgütleri, denetlemek 
amacını güttükleri örgütler ölçüsünde geniş, uzmanlaşmış olmadıkça, de-
netlemeye çalıştıkları yönetsel vargıları ancak belirli bir ölçüde anlaya-
bilir, birçok durumlarda girişim gücünü ellerinde bulunduramazlar. On-
lar denli geniş olduklarında da yinelemeler ortaya çıkar, yönetim giderleri 
aşırı ölçüde artar. Daha önemlisi, bu kez denetleyicileri kim denetleyecek-
tir? Alt düzeylerin sorumluluğunu ortak birimler sağlarsa bu ortak bi-
rimlerin kendileri kime karşı, neye karşı sorumlu tutulacaklardır? 

Benimsemeler. Sıradüzensel denetimin duyarlık sağlama aracı olarak 
bir başka eksikliği, genellikle bir örgüt biriminin başındaki üstün giderek 
onu benimsemesidir. Birimin görüşünü onayan üst, genellikle onu dış eleş-
tiricilere karşı savunmaya çalışır. İster yönetkil, ister yeterliğe dayanan 
bir atama sonucunda olsun, örgütün üyesi olan üst, artık dış eleştirici gö-
revini yapamaz. Birim "onun" birimi, birimin görevlileri "onun" görevli-
leri olur. Gerçekten, sıradüzensel denetimde önemli bir çıkmaz söz ko-

1 2 Adı geçen kaynak. 
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nusudur. Üst astlarını benimsemez de büsbütün bağımsız bir görüş taşır-
sa, onlar üzerinde çok bir yetkesi olmayacak, onlara vargılara ilişkin de-
ğişik değerleri pek benimsetemeyecektir. Astlarını onlar üzerinde yetke 
uygulayabilecek biçimde benimserse, onların yönetsel ya da izlenceye iliş-
kin değerlerini geniş ölçüde paylaşacak, dolayısıyla da onlara başka de-
ğerleri onatmak istemeyecektir. 

Bildirişmedeki Eksiklikler. Sıradüzensel denetimi etkisizleştiren son 
bir etmen de bildirişmede sık sık görülen aksamalardır. Daha önce bu ko-
nu üzerinde geniş ölçüde durulmuştu. Burada yalnız, vargı öncülleri bildi-
rilmez, bildirilirken süzgeçten geçirilir ya da anlamı değiştirilirse, sıradü-
zensel denetimin de o ölçüde işlemez duruma geleceğini yeniden belirt-
mekle yetinelim. Bu üst düzeydeki kişinin aşağıdakilerin ne düşündüğü 
konusundaki bilgisi azsa, aşağıdakilerin de en üst düzeydeki kişinin ne 
düşündüğü konusundaki bilgileri azdır. Bildiğimize göre, bildirişmenin yö-
netimdeki görevini yerine getirmede ne ölçüde başarısızlığa uğradığını 
kimse düzenli olarak araştırmamış olmakla birlikte, günlük deneyler bu 
başarısızlığın büyük olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak diyeceğiz ki, sıradüzensel denetimin yönetsel vargıları 
etkilediği kuşkusuzsa da, —vargılara ilişkin birçok değerler bu denetime 
bağlanabilmekle birlikte— yine de örgütün bütün düzeylerindeki yönet-
sel görevlilere bırakılmış geniş bir seçim alanı vardır. 

Sıradüzensel Denetim ile Yönetsel Duyarlık 

Şimdi sıra yönetimdeki tüzel sorumluluğun öğeleri üzerindeki incele-
memizin üçüncü evresine gelmiş bulunuyor. Yargı yerleriyle yasama ör-
genlerinin uyguladığı tikel, kısıtlı denetime yönetsel komuta düzeninin 
uyguladığı yine tikel, kısıtlı denetimi eklemiş bulunuyoruz. Bu üçüncü 
tür denetimin anlamını kavrayabilmek için soruyu yeniden sormamız ge-
rekmektedir. Neye karşı tüzel sorumluluk? Komuta düzeni kimin değer-
lerini ya da hangi değerleri uygular? 

Komuta düzeninin, yasama örgeni ile tek tek kamu görevlileri arasın-
daki güçlü bir zincirin bir ara dolamından başka bir nesne olmadığını, yi-
ne bu komuta düzeninin yalnız yasama örgenince tanımlanan "generk is-
tencini uygulamakla yetindiğini öne süren geleneksel kuramı inceledik. 
Bu kuramın gerçeklerden pek azını açıkladığını yukarıda gördük. Yürüt-
me denetimi, birçok durumlarda yasama örgeninin onattığı değerleri güç-
lendiren ya da onlardan ayrı olan birtakım değerler onatır. 

Üstelik, sıradüzeninin kendisi de tek, bölünmez bir yapı değildir. En 
alttan en vukarıya dek yönetsel çatmadaki aşamalarda, sorumluluk yuka-
rıya olduğu gibi dışarıya doğru da yönelmiş olabilir. Komuta düzenindeki 
denetim yollarının önemli bir bölümü, baş yürütücü —Başkan, üye generk 
başkanı ya da kent yönetimi başkanı— düzeyinden kaynak alır. Başka 
birçok denetim yolları ise, bakanlıklardan (kent yönetimlerinde ana bö-
lümlerden) ya da küçük belirgin amaçlı örgütlerden, özellikle alıcılarla 
yakın ilişkileri olan örgütlerden başlar. Daha başka denetim yolları ise or-
tak birimlerden kaynaklanır. Komuta düzenindeki denetim yollarını ince-
lerken önce baş yürütücü düzeyinde etki yapan güçlerin niteliği, sonra 
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doğrudan doğruya belirgin amaçlı örgütleri etkileyen güçler, son olarak 
da ortak birimleri etkileyen güçler üzerinde duracağız. 

Yürütme Başkanı. Amerikan yönetim düzeninde yürütme başkanı 
(yalnız kent kurulu - kent yöneticisi düzenini uygulayan yerlerdeki kent 
yöneticisi bir yana) seçimle gelen bir yöndeşlik önderidir. Başkan seçmen 
oylarının çoğunluğunu almış olmalıdır; üye generk başkanları ile kent yö-
netimi başkanları da kendi seçim çevrelerindeki oy çokluğunu elde etmiş 
olmalıdırlar. Dolayısıyla yürütme başkanının izlencesi çok sayıdaki deği-
şik, birbiriyle çelişen küme çıkarlarına çekici gelmelidir. 

Kuşkusuz yürütme başkanı üzerindeki baskılar tek bir yasama örgeni 
üyesi üzerindekilerden çok daha çeşitlidir. Bundan dolayı, Başkan ya da 
bir üye generk başkanının yönetkil önderliğinin özel çıkarcılık, bölgecilik 
kokusu taşıması olasılığı, bir yasama örgeni üyesinin ya da kümesinin 
önderliğine oranla daha azdır. Yine de yürütme başkanının kamu dene-
timine karşı duyarlı olduğunu söylediğimizde, bununla daha çok kamu 
içinde gerçek yönetkil gücü elinde tutan örgütlenmiş kümelerce uygulanan 
denetimi anlamalıyız. 

Kimi kez, yürütme başkanı genellikle bir kurul değil tek bir kişi ol-
duğuna göre, kendi içinde tutarlı bir izlence ortaya koymayı başarabile-
ceği öne sürülür. Bu düşünce, içinde bir gerçek payı bulunmakla birlikte, 
tümüyle doğru sayılmamalıdır. Yürütme başkanı görevde kalmak, yön-
deşliğinin yönetkil erkini sürdürmek istiyorsa, bunu sağlayabilmek için, 
izlencesinde birçok tutarsızlıklara yer verme karşılığında da olsa, yeter 
sayıda kümeyi mutlu kılmalıdır. Değişik çıkarlar arasında uzlaşmaya gi-
dilerek çoğunluklar kuşkusuz sağlanabilir, ancak "uzlaşma" "tutarlılık" 
anlamına gelmez. Kentlerdeki tüketicilerle tarımcılar arasında bir uzlaş-
ma, kimi kez tüketiciler için yarışma olanağı sağlayıp ederleri düşürecek 
bir tekel karşıtı yasa yapılarak, tarımcılar için tarımsal ederleri yükselt-
mek üzere ürün denetimi sağlanarak gerçekleştirilebilir. 

Bu, yönetkil yaşamımızda kuşkusuz en çok görülen uzlaşma türüdür. 
Bir önemli çıkar ya da çıkarlar kümesi, kendi değerlerini benimsetebile-
ceği bir kamu eylemi alanını bulup onu etkilemeye çalışır. Yürütme baş-
kanının görüş açısından bu tür bir uzlaşma, komuta düzenine ilişkin so-
rumluluğun saptanmasının çıkar kümelerinin ilgilendiği belirgin amaçlı 
örgütlere aktarılması anlamını taşır. 

Ana Örgüt Birimlerinin Tüzel Sorumluluğu. Öyleyse, birleşik ge-
nerkte olduğu gibi üye generklerle kentlerde de başlıca yönetim birimleri-
nin başındaki atamayla gelmiş astlar, yönetim üzerindeki dış baskıların 
yöneldiği önemli birer odak olurlar. Yürütme başkanının onları çoğu kez 
ilgili çıkar kümelerince ne ölçüde uygun görüldüklerine bakarak ataması 
gerekir. Tarım Bakanlığı'na tarımcı örgütleriyle birliklerinin istemediği 
bir kimseyi getiren bir Başkan, yönetkil bakımdan özöldürüm anlamı ta-
şıyabilecek bir yanılgıya düşmüş demektir. 

Göreve atanan bir bakan ya da bir kentin ana örgüt bölümü başkam 
yürütme başkanına karşı, ilgili çıkar kümelerini, gösterdikleri yönetkil 
yandaşlığı sürdürmek üzere mutlu kılmak gibi yönetkil bir borcu da yük-
lenmiş olur. Böylece tüzel sorumluluk yine söz konusu çıkar kümeleri ile 
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onların başlıca etkileme yolu olarak kullandıkları yasama örgeni yarkurul-
larına bağlanmış olmaktadır. 

Daha önceki bölümlerden birinde, bir yönetsel örgütün varlığını sür-
dürmesinin, değerlerini dış kümelerin çıkar yapısındaki değişikliklere gö-
re değiştirebilme yeteneğine bağlı olduğunu belirtmiştik. Böyle bir uyu-
mu sağlayabilmek için gerekli olan günoğlucu bir görüş açısının daha çok 
komuta düzeninde bulunduğunu da belirtmiştik. Gerçekten, yöneticiler, bir-
çok nedenlerle günoğlucu olmak eğilimindedirler. Yöneticilerin başlıca gö-
revlerinden birinin örgütün dışını gözetlemek, varlığı sürdürmek için yö-
netimde değişiklikler yapmanın gerekli olduğu dönemleri sezmek, bunun 
üzerine örgütü vargılarında ona göre değişiklikler yapmaya inandırmaya 
çalışmak olduğuna da değinmiştik. Komuta çizgisi, çoğu kez yönetkinin 
esinlediği bu yeni amaçların ya da değerlerin yönetsel vargılar üzerinde 
etki yaptığı bir yoldur. Buradaki ana düşünce varlığı sürdürme olduğuna 
göre, komuta çizgisinin yönetsel vargılara uyguladığı değerler örgütün var-
lığını etkileyebilecek kümelerin değerleridir. Bundan dolayı bakanlık ya 
da ana örgüt bölümü yöneticilerinin yönetsel vargılar üzerindeki başlıca 
etkisi, yasama örgeninin ya da yürütme başkanının yaptığı etkinin ge-
nellikle eşidir. Yönetsel komuta düzenleri yönetki sürecinin bir öğesidir. 
Öyle olmasaydı elerkil yönetim gerçekleştirilemez, belki de ona yaklaşıla-
mazdı. 

Ortak Birimlerin Tüzel Sorumluluğu. Ortak "kurmay" kuruluşlarının 
uyguladıkları denetim başka bir sorun ortaya çıkarır. Kurmay birimleri-
nin yönetim üzerinde komuta yetkisi bulunmadığı, ancak yöneticiye dü-
şünce bildirdikleri ya da onun komuta yetkisini kullanmasına yardım et-
tikleri yolundaki yaygın inanç dolayısıyla, yönetsel vargılar üzerindeki 
eylemli etkileri pek incelenmez. Kurmay görev kavramını çevreleyen söy-
lence dolayısıyla bu etki geniş ölçüde küçümsenir. Bundan önceki bölüm-
lerde bu ortak birimlerin yönetsel vargılarda türlü değişikliklerin yapıl-
masını isteyebileceklerini, bunu da sağlayabileceklerini görmüştük. Öy-
leyse bu kümelerin onattıkları değerler nereden gelmektedir? 

Ortak birimlerin değerleme yetkilerini nasıl kullandıklarına ilişkin dü-
zenli bilgiler yeterli olmamakla birlikte, bizim kuramımız bu konuda göre-
ce kesin birtakım kestirilerde bulunmamıza olanak sağlamaktadır. Önce, 
ortak birimler, gerçekçi bir açıdan, ancak yürütme başkanının belli bir iz-
lencesi bulunduğu, yürütme başkanını etkileyen güçler dengesi tek tek 
yasama örgeni yarkurulları ile yönetsel kurumları etkileyen güçlerden bi-
raz ayrı olduğu ölçüde "yöneticinin bir öğesi" sayılabilirler. 

Birinci konuyla ilgili olarak, en azından birleşik generk yönetiminde 
"Başkan'ın izlencesi" kavramının geniş ölçüde söylence niteliği taşıyan bir 
kavram olduğunu görmüştük. Geçinge Kolu'nun Ödenekler Bölümü'ndeki 
bir geçinge çözümleyicisi, Eski Savaşçılar Örgütü'ndeki (VA) bir birimin 
ödeneklerinde kısıntı yapmayı vargıladığında, genellikle bu eylemi ge-
rekçeleyecek genel bir generk görüşü, amacı ya da Başkan'lık izlencesi 
yoktur. Bu vargı, başka şu ya da bu değer gibi, VA'da görevli bir kimse-
ye karşı duyulan kişisel bir soğukluğu da yansıtmakta olabilir. 

İkinci konuya gelince, ortak birimler, tüzel sorumluluğu sağlamadaki 
etkililikleri ölçüsünde, doğrudan doğruya bu birimler ile onlarla ilgili ya-
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sama örgeni yarkurullarını etkileyebilecek yönetkil çıkarlar için yeni bir 
saldırı konusu olurlar. Örneğin, Hoover Kurulu'nun birleşik generk-üye 
generk ilişkileriyle uğraşmak üzere sürekli bir örgüt kurulması yolundaki 
öğüdü yerine getirilmiş olsaydı, yeni örgüt kuşkusuz yerel yönetimlerle 
üye generklerin birleşik generki etkilemek amacını güden baskılarının bir 
odağı durumuna gelirdi. 

Bu düşünceler bir yana, bu bölümde açıkladığımız biçimsel denetim 
yolları belirgin amaçlı örgütlerin görevlilerine geniş bir değerleme alanı 
bırakıyorsa, ortak birimlerin görevlilerine de o ölçüde geniş bir değerleme 
alanı bırakacaktır. Öyleyse sorun kimin değerleme yetkisinin öncelik taşı-
yacağı sorusuna gelip takılmaktadır. Tarım uzmanlarının ya da yapı ölç-
ülenlerinin değerleme yetkisi görevliler uzmanlarının ya da saymanların 
değerleme yetkilerinden bir ölçüde değişik olarak uygulanabileceğine gö-
re, sorun büyük bir önem taşımaktadır. 

BİÇİMSEL DENETİM YOLLARI: SONUÇ 

Yargı yerlerinin, yasama örgenlerinin, yönetsel komuta düzenlerinin 
uyguladıkları biçimsel denetim konusunda söylediklerimizden oldukça be-
lirgin iki ayrı sonuç çıkmaktadır. Birincisi, bu denetim yollarının, kamu 
görevlilerinin vargılarına ilişkin değer öncüllerinin seçimindeki değerleme 
yetkisini kısıtladıkları, ancak ortadan kaldıramadıklarıdır. Yöneticilerle 
görevliler, vargılama konusunda yine de kendi aktörel dürtülerine daya-
narak geniş bir özgürlük içinde davranırlar. 

Yargıevi vargılarında, yasalarda, yönetsel buyruklarda yansıyan de-
ğerlerin eylemli olarak onanması astların tüzel sorumluluğunu sağlamak 
amacını güden biçimsel düzenin gücünü kuşkusuz geniş ölçüde aşar. Yö-
netsel işlemlerde "tüzeye uygunluk" ilkesine, konunun yargıç önüne gö-
türülemeyeceği bilinen durumlarda bile saygı gösterilebilir. "Yasama ör-
geninin amacı" yasama örgeninin bir araştırma ya da incelemeye giriş-
mesi olasılığının az olduğu durumlarda bile titizlikle araştırılıp benimse-
nebilir. Başkanlık buyrukları, tüzel sorumluluk duygusunun aradaki üç 
bin millik uzaklık dolayısıyla azaldığı bir taşra kuruluşunda bile saygıyla 
uygulanabilir. Ancak bu koşullar altında değerlere karşı gösterilen duyar-
lığı biçimsel denetim yollarına karşı tüzel sorumluluk olarak almak güç-
tür. Bu duyarlık olsa olsa biçimsel olmayan denetimin —bir başka deyişle 
astın aktörel inançları dolayısıyla doğrul bir yetke düzenine karşı olan du-
yarlığının— bir yönü olarak nitelendirilebilir. Konu, bu anlamda bundan 
sonraki bölümde ele alınacaktır. 

Vardığımız ikinci sonuç, biçimsel tüzel sorumluluk sağlama yöntem-
lerinin —özellikle yasama örgeni ile komuta düzeninden gelenlerin— yö-
netime onattığı değerlerin daha çok toplumumuzdaki yönetkil bakımdan 
güçlü kümelerin değerleri olduğudur. Sıradüzensel sorumluluk, yönetkil 
bakımdan geniş ölçüde duyarlı yarkurullar aracılığıyla eylemde bulunan 
yönetkil bakımdan duyarlı bir yasama örgenine karşı olan tüzel sorum-
luluktur. Bundan dolayı, Amerika'daki yönetim sürecinde biçimsel tüzel 
sorumluluk nerdeyse varlığı sürdürebilmek için gerekli uyumla eş anlama 
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gelir. Tüzel sorumlulukla ilgili biçimsel yöntemler, yönetsel birimlerin var-
lıklarını sürdürmek üzere içinde savaştıkları "oyunun kuralları"nı koyar-
lar. Bu yöntemler yönetimi yönetki sürecinden ayırmamakta, yönetkinin 
yönetim üzerindeki etkisini, seçimler, yasama örgeni, sıradüzen, yargı de-
netimi gibi geleneksel yollara bile indirgememektedir. 

Bundan başka, yönetim süreci, çıkar kümelerinin, onlara koşut olarak 
da yasama örgenleriyle yürütme örgeninin çıkarcı yapılarının bir sonucu 
olarak tutarsızlıklarla doludur. Değişik kuruluşların, kimi kez tek bir ku-
rumun, birbirleriyle çelişen amaçları birlikte gerçekleştirmeye çalışması 
gerekir. Bu yönetsel tutarsızlıklar, karmaşık bir nitelik gösteren çoğulcu 
toplumumuzda egemen olan değerler arasındaki çatışmalarla tutarsızlık-
ların bir yansımasıdır. 
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25. 
Bölüm 

YÖNETSEL SORUMLULUK: DOĞAL DENETİM YOLLARI 

İncelenmek üzere geriye yönetim üzerindeki doğal denetim yolları kal-
maktadır. Biçimsel denetimin —yargı, yasama, komuta düzeni denetimi-
nin— tümü göz önünde bulundurulduğunda bile, geriye, araştırmamız, 
anlamaya çalışmamız gereken önemli bir değerleme alanı kalır. Amaçla-
rın seçilmesini etkileyen bütün bu denetim yollarının varlığına karşın, yö-
netsel örgütlerdeki kişiler ipleri başkalarının elinde bulunan kuklalar de-
ğildir. Bir görevli size gülümseyebilir, ya da kaşını çatabilir; bir bilgi bel-
gesini doldurmanıza yardım edebilir ya da eve gidip onu gerektiği gibi 
doldurmanızı söyleyebilir; ağır bir işlemciliğin nedenini açıklamaya çalı-
şabilir ya da size bir açıklamaya gerek görmeden "ister bırak ister al" di-
yebilir. 

Bir gidişgeliş kolluk görevlisi kime uyarmada bulunacağı, kime çeki 
keseceği konusunda kendi değerlemesine göre yeğlemelerde bulunur. Bir 
izlence tasarcısının, tüzel sorumluluk yöntemleriyle bu sorumluluğu sağ-
layan güçlerin belirlediği çevre içinde, bir izlencenin yükünü alıcılara ya 
da örgütün görevlilerine yansıtma konusunda oldukça geniş bir seçme ala-
nı vardır. Bir bilgi belgesi düzenleyen bir kimse, yurttaşlardan hangi bil-
gileri isteyeceğini, onu dolduracaklara ne ölçüde ağır bir yük yükleyece-
ğini saptamada geniş bir özgürlük içindedir. 

DOĞAL DENETİM TÜRLERİ 

Bu bölümün ilk yarısında doğal denetim yollarını inceleyeceğiz; bir 
başka deyişle, yöneticinin ya da görevlinin biçimsel sorumluluk yolların-
dan gelmeyen değer öncüllerinin nereden geldiği sorusunu yanıtlamaya 
çalışacağız. Bir bakıma, kişilerin örgütler içinde nasıl davrandıkları so-
rusunu ilk kez ortaya attığımız 3'üncü Bölüm'le 4'üncü Bölüm'deki çıkış 
yerimize dönmüş olacağız. Bu bölümde, davranışları etkileyen nedenler 
üzerinde daha önce yaptığımız tartışmanın tümünü gözden geçirmeye ça-
lışmaksızın, ilgimizi yalnız vargılar için değer öncülleri sağlamak konu-
sunda en önemli gibi görünen etkiler üzerinde toplayacağız. 

Dış Yandaşlık, Varlığı Sürdürme 
Bundan önceki bölümde, yönetim alanındaki biçimsel tüzel sorumlu-

luğa ilişkin gerçeklerin örgütün varlığını sürdürme savaşıyla yakından il-
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gili olduğunu göstererek, biçimsel denetim yollarını doğal denetim yolla-
rından ayıran çizgiyi aşmış bulunuyoruz. Biçimsel denetim yollan, yönet-
kil gücün yönetimi etkilemesi açısından büyük önem taşır; bu yollar var-
lığı sürdürme koşullarını saptayarak yönetkil izlenceleri erk taşıyıcılan-
nın değerlerine uymaya itebilirler. Biçimsel sorumluluk yollannın güçlü, 
önemli yönetkil kümelerin yapısına koşut bulunduğu yerlerde, bu yollar 
tüzel sorumluluğu sağlama düzeninin önemli öğeleri olurlar. Biçimsel yol-
lar, yönetkil gerçeklere koşutluk göstermedikleri yerlerde körelebilirler. 
Bundan dolayı, tüzel sorumluluk düzenimizdeki en önemli biçimsel yol-
lar, belirli çalışma izlencelerini yöneten kuruluşları ilgili yasama yarkurul-
ları ile ilgili örgütlenmiş alıcı kümelerine bağlayan yollardır. 

Ancak yüksek yöneticiler, yasama örgenleri, yargıevleri, çıkar küme-
leri gibi "dış" kümeler, örgütlerin varlığı sürdürme olasılıkları ile koşul-
larını etkileyen biricik kümeler değildir. Görevlilerin istekleri bir ölçüde 
onanıp doyumlanmazsa, yönetimin tasarları bir direnme engeline çarpar. 
Görevlilerin kendilerine nasıl davranılması gerektiği konusundaki düşün-
celeri, geniş ölçüde, içinde yaşadıkları toplumun törelerinden kaynaklanır. 
Örgütler içinde görevlilere nasıl davranılması gerektiği konusuna ilişkin 
bu toplum yoluyla kazanılmış düşünceler, örgütün kendi üyelerinin dav-
ranışına biçim verme gücünü geniş ölçüde azaltır. Bu, toplumun kurumsal 
örüntülerinin —bir başka deyişle neyin doğru, yerinde olduğuna ilişkin 
genel inançların— yönetsel vargılarda önemli birer değere dönüşmesinin 
bir başka yoludur. 

Bununla birlikte, varlığı sürdürme kavramı bile, vargılara hangi de-
ğer öncüllerinin dayanak olacağını bize tümüyle açıklamaz. Kendini iç 
kümelerle dış kümelerin isteklerine başarıyla uyduran bir örgüt, genellik-
le kendi katılanlarına, yaptıkları katkıların üstünde bir doyum artığı sağ-
lamaktadır. Yirmi Üçüncü Bölüm'de gördüğümüz gibi, örgüt içinde vargı 
yetkisini kullanan kimseler, böylece çeşitli biçimlerde yaratılan artığı, 
varlığı çekinceye düşürmeden kullanabilirler. Artık ne ölçüde çok —bir 
başka anlatımla katılanların katılmanın sıkıntısına karşılık sağladıkları 
doyumlar ne ölçüde büyük— olursa geriye kalan değerleme alanı o ölçü-
de geniş olacaktır. 

Örgüt Görüşü 

Geriye kalan özgürlük alanının önemli bir bölümünü, "örgüt görüşü" 
adını verebileceğimiz engel kapatmıştır. Bununla, yönetsel birim içinde 
ortaya çıkarak küme üyelerince benimsenen küme değerlerinin tümü ile 
onanmış iş yapma biçimlerini anlıyoruz. Uzun bir süre durulmuş bir çalış-
ma izlencesi uygulayan bir kurum, kesin bir anlayış ya da görüş kazanır. 
Bugünkü vargılannı eskileriyle, bugünkülerle geçmiş vargıları gelecek var-
gılarla uyumlu kılmak konusunda güçlü eğilimler geliştirir. Geçmişle bu-
günü uyumlu kılan birtakım bağdaştırıcı ükeler ortaya çıkar. 

Vargıların böyle bir "örgüt görüşü"ne uygunluğunu sağlayacak güçlü 
tinsel etkiler kendini gösterir. Bu görüşe uygun olmayan vargılar, söz ko-
nusu kuruluşun bütün geçmiş vargılarını kuşkuya düşüreceği için, güç, 
sıkıntılı açıklamalan gerektirirler. Örgüt görüşü, "genel tüze"ye (comuıon 
law) benzer bir gelişme eğilimi gösterir. Değişen koşullar, yeni vargıların 
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daha öncekilerle bağdaştırılıp tutarlılığın sağlanabilmesi için ilkeler oluş-
turulmasını, eldekilerin de yeni duruma uyarlanmasını gerektirir. 

Örgüt görüşü, başka türlü kargaşanın egemen olacağı, tek tek katı-
lanların başkalarına kendi "iyi anlatılmamış büyük önermeler"ini onatma-
ya çalışacağı durumlarda küme vargılarının alınmasına olanak sağlar. Böy-
le bir görüş, belirli vargılarla tutarlı bir ilkeler kümesi arasında ilişki ku-
rarak onların savunulmasını kolaylaştırır. Geçmiş örneklere göre vargıla-
ma kuralını koyarak biçimsel denetim yollarının açık bıraktığı değerleme 
boşluklarının çoğunu doldurur; örgüt üyelerine değerleme yetkisini kul-
lanmada, vargılamada güvenli yollar sağlar. 

Bir örgüt görüşü, kendi kendini sürdürme eğilimindedir. Kuruluş, bir 
yandan bu görüşü benimseyen kimseleri işe alıp görevde tutma, öte yan-
dan üyelerine kendi değerlerini sürekli olarak aşılama eğilimini gösterir. 
Örgüt, biçimsel görevli alma yöntemlerinin elverişliliği ölçüsünde, işe alı-
nanların ya da alınacakların "kendilerine uygun" kimseler olmalarını sağ-
lamaya çalışır. Küme üyesi olarak benimsenebilmek için kişinin küme de-
ğerlerini benimsemesi gerektiğinden kümenin benimsenmesi bu görüşün 
ilgililerce benimsenmesini kolaylaştırır. Bu değerleri benimsemeyenler ör-
güt içinde barınamaz, genellikle bir süre sonra ayrılırlar. Yeter sayıda kar-
şıt kişiler, başarılı bir "devrim" yaparak örgüt görüşünü değiştirme kor-
kutmasıyla küme içinde ancak olağanüstü durumlarda yeterince uzun bir 
süre kalabilirler. 

Bir yönetsel örgütün görüşü böylece kurumlaşmca, örgüt, biçimsel tü-
zel sorumluluk yöntemleri aracılığıyla sağlanmaya çalışılan örgüt görü-
şüne aykırı isteklere karşı güçlü bir direnme gösterebilir. Bu direnme, 
kuşkusuz, varlığı sürdürme gerekleriyle kısıtlıdır, ancak çoğu kez örgü-
tün varlığını çekinceye düşürmeksizin isteklerde değişikliğe ya da uzlaş-
maya gidilebilir. 

Kişiliğin Gereksinmeleri 

"Durumun gereksinmeleri"nden doğan davranışla "kişiliğin gereksin-
meleri"nden doğan davranış arasında yapmak istediğimiz ayırım, yakla-
şık olarak günlük konuşmalarda "nesnel" davranışla "duygusal" davranış 
arasında yapılan ayırıma benzer. Bu betiğin çeşitli yerlerinde duygusal 
davranışların çeşitli örneklerini vermiş bulunuyoruz. Bir toplantıda "de-
diğinin olmasını" isteyen bir kimse, taşıt kullanan bir yurttaşı paylamak-
tan tat duyan gidişgeliş kollukçusu ile benzerleri gibi. Bu duygusal ge-
reksinmelerin gerçek niteliği ile yönetsel davranışta yansıma yollarının 
tüm olarak tinbilimcilerce açıklanması gerekir. Bununla birlikte, daha 
şimdiden elde kişiliğe ilişkin gereksinmelerin yerine getirilmesinin yö-
netsel davranış üzerinde önemli bir etki yaptığını tanıtlamaya yetecek 
bilgiler vardır.1 Bir örnek, durumu anlatmaya yetecektir. 

Lasswell ile Almond, bir toplum çalışması kurumunun kadın karşı-
lama görevlileri arasında, kurumun yöneltisinden hangi durumlarda alıcı 

1 Örneğin, bkz: Harold D. Lassweii, Psychopathology and Politics (Chicago: 
University of  Chicago Press, 1930); Robert K. Merton, "Bureaucratic Structure and 
Personality," Social Forces, 18: 560-8 (1940). 
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yararına saptıklarını, ayrı işlem ya da kayra gösterme isteklerini hangi 
durumlarda geri çevirdiklerini ortaya koymak amacıyla bir inceleme yap-
mışlardı. Araştırıcılar, bu görevlilerin çok değişik tepkileriyle karşılaştı-
lar. Görevlilerden biri, kendisine uysal bir tutumla yaklaşan "alıcılara" 
karşı olumlu tepki gösteriyor, buna karşılık atılganca yaklaşanların istek-
lerini genellikle geri çeviriyordu. Başka bir görevlide durum bunun büs-
bütün tersiydi. Araştırıcılar bu tepki biçimleriyle söz konusu görevlilerin 
kişilikleri ndeki başka öğeler, bu arada onların yaşamöyküleri arasında il-
gi kurdular.2 

Kimi gözlemciler, özellikle genörgütü eleştirenler, kamu yönetiminde-
ki görevlerin, daha çok kişisel gereksinmeleri içlerinde "yetkeci" eğilimler 
ortaya çıkaran kimseleri çektiği varsayımını öne sürmüşlerdir. Yetkeci-
likten, onu gerekçeleyen bir görüş bulunsun bulunmasın, başkaları üze-
rinde erk uygulamaktan büyük bir tat duymayı anlıyoruz. Erke karşı 
duyulan sevi, ya elezerlik ya da yansıtımcalılık eğilimlerinden kaynakla-
nır. Birinciye örnek olarak, içeridekilere kötü davranabilmek için tutuk-
evlerinde ya da tin sayrılarevlerinde iş almak isteyenler gösterilebilir. 
Almanya'daki Nazi yönetimi, yönetkil tutuklu toplanakları ile tutukevle-
rinin yönetiminde elezer eğilimli kimselerden düzenli olarak yararlan-
mıştır. 

Yansıtımcalı eğilimler, yüksek kamu görevlerinin kendilerini toplum-
daki çeşitli işkolları, genellikle bütün ülke üzerinde erkli kıldığı duygusu 
içinde olan, bundan da tat duyan kimselerde bulunabilir. Özel kesimde 
başarısızlığa uğrayan yansıtımcalı kişiler sonradan kamu kuruluşlarındaki 
yaşamuğraşlarmda önem, saygınlık kazanmaya çalışabilirler. İstediğini 
yapabilen generkin gücüyle özdeşleşme, yansıtımcalı kişilik için derin bir 
doyum kaynağı olabilir. 

Tinsel dayanakları ne olursa olsun, yetkeci tutumlar, saygısız kamu 
görevlisi ile öfkeli  gidişgeliş kollukçusunda görüldüğü gibi, yönetimin dış 
çevresinde yer alan küçük zorbalıklardan çoğunun kaynağıdır. Tasarlama 
sürecinde bu gibi tutumlar, amacı gerçekleştirmenin alıcılara en az sıkıntı 
yükleyecek yollarını bulma çabalarına karşı çıkar. Yetkecilik, uygulama 
yaptırımı olarak çekilendirme yolunun aşırı ölçüde kullanılmasına, durum-
larına tasarın pek uygun düşmediği kişilerin yazgısı konusunda aldırmaz-
lığa yol açar; iç yönetimde astların duygularına aldırmama, "araçların 
yansızlığında aşırı ölçüde direnme sonucunu doğurur. Yetkecilik kişi-
leri yönetilenlerle yönetenler diye ikiye ayırma eğilimini gösterdiğine gö-
re, genörgütteki korku ile güvensizliğin çoğu ona dayanır. 

Uğraşmanlık, Uzmanlık 

Bir uğraşı uğraş olmayan çalışma alanlarından ayıran özellikler, onun 
(1) üyelerine kılavuzluk edecek bir çeşit aktöre yasası ile (2) bu aktöre 
yasasını uygulayacak yaptırımların (savunmanlar birliği üyeliğinden çı-
karma gibi) bulunmasıdır. Bir uğraşın aktöre yasası, uğraşsal becerilerin 
uygulanabileceği amaçları kısıtlar. Bundan dolayı da uğraş kurallarının ör-

2 Harold D. Lasswell, The Analysis of  Politicaİ Behavior (London.- Kegan Paul, 
1948) Kesim III, Bölüm 3. 
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gütün amaçlarıyla, değerleriyle sık sık çatıştığı görülür. Bu gibi durum-
larda komuta düzeni içindeki denetim şöyle dursun, yasama denetimi bile 
oldukça güçsüz kalabilir. 

Uğraşsal aktöre kuralları kimi kez biçimsel yollardan uygulandığı 
için, uğraş düzeni tüzel sorumluluk sağlayıcı biçimsel denetim yolları ara-
sına sokulabilir. Birçok uğraşlar, kime yetki belgesi verileceği, kimin bel-
gesinin geri alınacağı konusunda yasalara dayanan yetkiler elde etmişler-
dir. Savunmanlıkla sağaltmanlık bunun bilinen örnekleridir. 

İster sağaltmanlıktan ister boru donanımcılığından söz edilsin, uğraş-
sal aktöre yasalarının dışında, tüm uygulayımsal uzmanlıkların sorumlu-
luğu etkilediği bir başka yol daha vardır. Toplumca benimsenmiş bir yön-
temi, beceriyi ya da uzişi iyice öğrenen bir kimse, belirli ortak sorunlara 
uygulanacak tekbiçimleşmiş birtakım çözümleri iyice öğrenmiştir. Bu tek-
biçimleşmiş çözümlere, "doğru" çözümler gözüyle bakılır. Bunları iyice öğ-
renen bir kimse toplumda görevsel yetke kazanır. Bir başka deyişle, kendi 
uzmanlık alanında doğru yanıtları bilen, bu alandaki görüşleri benimsen-
mek gereken bir kimse olarak görülür. Ancak tekbiçimleşmiş şu ya da 
bu çözüm, üstü kapalı değer varsayımlarıyla yüklüdür: Birisi belirli türde 
bir sorunu çözmede kullanılacak yolun en iyi yol olduğunu belirlemiştir. 
Söz konusu kişi, çözüm yolunu seçerken hangi değerlerin önemli, hangi-
lerinin önemsiz olduğunu saptamıştır. 

Uzmanlarda değerler konusunda vargılama yetkisinin ne denli ileri 
bir ölçüde bulunduğu, kent tasarcıları ile yapıtasarcılar söz konusu oldu-
ğunda açıkça görülür. Bu uğraşların üyeleri bize konutlarımız arasında 
geniş yeşil alanlar bulunması gerektiğini ya da kamusal yapılarımızın Gotik 
ya da Yenidendoğuş biçeminden çok çağdaş biçemde olması gerektiğini 
çoğu kez açıkça söylerler. Öteki uğraşlarla uzişler kendi değerlerini bu öl-
çüde açık olarak belirtmezler. Ölçmenlikte, karayolu köprüleri çiziminde, 
güvenlik, kolaylık, tutumluluk gibi düşüncelerin göreli değeri konusunda 
üstü örtülü varsayımlar bulunur, ancak bu varsayımlar açıklanmaz. Kimi 
kez (tümüyle yanlış olarak) ölçmenlerin yalnız "uygulayımsal" vargıla-
malarda bulunduğu, değerler konusunda gerçek bir değerleme yetkileri-
nin olmadığı sanılır. 

Böylece, uzmanların öğütlemelerine karşı büyük bir saygı gösterilir; 
bu öğütler yönetsel vargılara uzmanların bile sezmediği değerleri örtülü 
olarak getirir. Bundan başka, uzman olmayanlar uzmanları yalanlamakta 
duraksama gösterdiklerinden, uzmanlar yönetsel vargılara baştan aşağı 
bilinçli olarak birtakım değer yeğlemeleri sokabilirler. Uzmanlar, çoğu kez 
kendi tekbiçimleşmiş çözümlerini onların ana nedenleri konusunda çok az 
bilgiyle ya da büsbütün bilgisiz olarak öğrendiklerinden, genellikle katı-
dırlar, yeni düşüncelere karşı direnme gösterirler. 

Gücemli sağlık koruncu konusundaki tartışmada, uzmanlarla uzman 
olmayanlar arasındaki ilişkilerde görülen bu güçlüklerin tümü bir arada 
bulunmaktadır. Konudan yana söylenebilecekler tümüyle bir yana, şu üç 
gerçek oldukça açıktır: (1) Sağaltmanlık uğraşı üyeleri bu konuyu, gör-
dükleri eğitim dolayısıyla, vargıya bağlanmasında özel bir yetki taşıdıkla-
rı uygulayımsal bir sağlıkbilim sorunu olarak ele almaktadırlar; (2) konu-
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ya yabancı olan kamu, hangi durumlarda sağaltmanlarm uğraşsal yargı-
larıyla, hangi durumlarda onların toplumsal konular üzerindeki yargıla-
rıyla karşı karşıya bulunduklarını tümüyle bilememektedirler; (3) eğitim-
leri sırasında sağaltmanlığın örgütlenmesine ilişkin sorunlarla ilgi kurma-
mış olan çoğu sağaltmanlar bu konudaki tartışmalarda baştan aşağı duy-
gusal gelenekçilik açısından tepki göstermektedirler. 

Çağımızdaki aşırı uzmanlaşma ile uzmanlara tanınan yüksek saygın-
lık, toplumumuzun çoğulcu özelliğini güçlendirmekte, çoğulcu yönetsel erk 
özeklerini daha da geliştirmektedir. Görevli uzmanları "sağlam görevli-
cilik yöntemlerinin" belirli bir çeşit vargıyı gerektirdiğini söylerse bunun 
tersini kim savunabilir? Gök Savaşı uzmanları, bize ülkenin savunması 
için B-36'lara gereksinme bulunduğunu söylerse, bu konuda (tersi kanı-
daki bir başka uzman dışında) kim yargıda bulunabilir? Belirli geçimsel, 
toplumsal ya da dinsel çıkarları yüceltmek amacını güden yönetkil kü-
meler yanında, uzmanların kendilerince tanımlanan özel yetki alanların-
da karşı çıkılmaz vargılama yetkisini korumak amacıyla kurulmuş, sayısı 
gittikçe artan yönetkil kümeler vardır.3 

Yönetkil, Toplumsal Görüş 
"Kişiliğin gereksinmelerinden doğan değer öncülleriyle "yönetkil, 

toplumsal görüş"ten doğan öncüller arasında yaptığımız ayırım biraz ken-
dincedir. Birinci ulama soktuğumuz yetkeci kişi, yetkeciliğini dayandır-
dığı nedenleri kendince düzenli, kapsayıcı bir görüş biçiminde ussalaştı-
rabilir. Tersine, Freud tinbilimine aşırı ölçüde inanan kimseler, şu ya da 
bu yönetkil ya da toplumsal görüşün gerçekte kişiliğe ilişkin bir gereksin-
menin us süzgecinden geçirilerek biçim verilmiş (ussallaştırılmış) anlatı-
mından başka bir nesne olmadığını ileri sürerler. 

Bu tartışmada yan tutmaksızın, ister görüş ister ussallaştırma biçi-
minde kendini göstersin, değer yargıları üzerinde önemli bir etki yapan 
birtakım tutumları incelemek isteriz. Burada "görüş" sözü ile bireyin ge-
nel anlayışını, generkin etkisinin ne olması gerektiği, bireyle olan ilişkileri, 
bireyin başkalarına karşı olan borçları konusundaki düşüncelerini anlı-
yoruz. 

Nerdeyse tümümüzün paylaştığı ortak bir aktörel inançlar çekirdeği 
vardır. Çoğumuz toplumumuzun, doğruluğa, denkserliğe, kişinin değerine 
inanmak gibi genel törelerini benimseriz. Çoğumuz anayasaya dayalı ge-
nel kamu düzenimizin korunması gerektiğine inanırız. Böyle bir inanç ol-
maksızın elerki olanaksızlaşır, çünkü birçok kimseler, yönetkil yenilgiye 
boyun eğmek istemezler; bir seçimin kazanılması onlar için seçim düze-
ninin korunmasından daha önemli duruma gelebilir. 

Bu ortak inançlar çekirdeğinin çevresinde, üzerinde bir ölçüde anla-
şılmış, ancak kuşkusuz oybirliğine varılmamış başka alanlar, bunlar dı-
şında da birbirinden çok ayrı inançların egemen olduğu daha başka alan-

3 Öğecik bilginleri, doğabilimdeki uzmanlıkları dolayısıyla öğecik bombasıyla 
az ya da çok ilgili bütün toplumsal ya da yönetkil konularda özel bir söz ülevi 
istemektedirler. 
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lar bulunur. Yönetim bakımından özel bir önem taşıyan iki inanç alanı 
vardır: (1) Sorumluluk konusundaki aktörel tutumlar, (2) generkin ge-
çimsel yaşamdaki yerine ilişkin aktörel tutumlar. 

Sorumluluk Konusundaki Tutumlar. Bundan önceki bölümde, sorum-
luluğu değerlere karşı duyarlık, tüzel sorumluluğu ise bu duyarlığın sağ-
lanması olarak tanımlamıştık. Ancak duyarlık tüzel sorumluluktan çok 
daha geniş olabilir. Bireyler belirli değerleri, kendilerini onlara uygun 
davranışa itecek etkili bir yol bulunmasa bile benimseyebilirler. Özellikle, 
elerkil değerlerin egemen olduğu bir ülkede kamu görevlerinde bulunan-
ların çoğu, vargılarında elerkil değerlere karşı duyarlı olmaları gerektiği 
duygusu içinde olacaklardır. Yasama örgeninin, yargıevlerinin ya da ko-
muta düzenindeki üstlerinin belirli değerleri onlara onatma gücü tümüyle 
bir yana, onlar vargılarına dayanak olarak bu değerleri kendiliklerinden 
göz önünde bulundurabilirler. Güçlük şuradadır ki, "kamunun istenci"ne 
en büyük içtenlikle uymak isteyen bir yönetici bile, bu istencin ne oldu-
ğunu bulmakta büyük güçlük çekecek, onu nerede bulacağı kendisinin 
elerkine ilişkin düşüncelerine —kendi öz değerlerine— bağlı olacaktır. 

(1) Yasa Yapıcının Amacı. Bir yönetici, çoğunluğun, istediği bir ya-
sayı çıkarma ülevine içtenlikle inanabilir. Bu yönetici "kamu istenci"ni 
onun adına konuşan yasama örgeninin eylemlerinde arar. "Yasa yapıcı-
nın amacı"nı yarkurul görüşmeleri ile yasama tartışmalarında arar; böy-
lece boşlukları doldurup uyguladığı yasadaki anlam belirsizliklerini çöze-
ceğini umar. Birleşik generk kuruluşlarında bir yasanın belirli başlamla-
rınm hangi düşünceyle konmuş olduğunu ortaya koymak amacıyla yarku-
rul tutanaklarının incelenmesine önemli ölçüde süre, çaba ayrılması az. 
görülen durumlardan değildir. 

Yasa yapıcının amacının araştırılması belki de düşsel bir çaba niteli-
ği taşıyacaktır. Önce, söz konusu görüşmelerin amacı, çoğunlukla yasa-
nın amacı gibi belirsizdir. Örneğin, 1948 Geçimsel İşbirliği Yasası'nda, 
Marshall Tasarı ülkelerine bağışta mı bulunulacağı, yoksa ödünç mü ve-
rileceği konusunda vargıya ulaşılırken "yardımın niteliğine, amacına, söz 
konusu ülkenin ödeme gücü göz önünde tutulduğunda ödeme konusunda 
usa uygun bir güvence bulunup bulunmadığına..." bakılacağı öngörülmek-
teydi. Burada, bir tek tümce içinde, ödemenin ne sürev istenmesi yoluna 
gidileceği konusunda çok değişik vargılara yol açabilecek birbirinden ay-
rı iki ölçüt yer almaktadır. Ancak tasarı üzerindeki yarkurul görüşmele-
riyle yarkurul yazanaklarında bu iki ayrı ölçüt, hangi durumlarda uygu-
lanacakları konusunda bir açıklığa yer verilmeden anılmaktadır. 

Yasama örgeninin amacını bu bütünleyici kaynaklara bakarak çıkar-
maya çalışmanın ikinci bir güçlüğü, görüşme tutanaklarının yalnız belirli 
tanıklarla yasama örgeni üyelerinin sözlerini, yarkurul yazanaklarının ise 
yalnız yarkurulların görüşlerini içine almasıdır. Bu demeçlerle görüşlerin 
tasarıyı yasalaştıran yasama örgeninin bir anlamda "ortaklaşa" görüşünü 
de simgeleştirdiğini varsaymak çok çekincelidir. Son çözümlemede, yasa-
nın kendisi, kişisel üyeleri ile yarkurullarının amaçlarından ayrı olarak, 
tüm yasama örgeninin amacının açıklandığı tek araçtır. 

(2) Kamu İstenci. Elerki ilkesine eşit ölçüde bağlı bir başka yönetici, 
yasama örgeninin güçlü özel çıkarların denetimi altında olduğundan kuş-
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kulanarak ona güvenmeyebilir, bu yüzden de kamu istencini başka bir 
yerde araştırabilir. Bundan önceki bölümlerden birinde az çok ayrıntılı 
olarak tartışılan REA yazılımlarının değiştirilmesi işinde, gerçeğin giz-
lenmesinden sorumlu olan görevliler, kamu istencini, ona karşı durduğu-
na inandıkları yasama örgeninin saldırısına karşı korudukları inananday-
dılar. 

Yasama örgeninin amacının ortaya konmasında olduğu gibi burada 
da güçlük "kamu istenci"nin elle tutulmazlığındadır. Bir elerkinde, yön-
deşlik eylemlerinin, seçimlerin, yasa yapmanın, yürütme çalışmalarının, 
kimi kez de üye generklerdeki kamu dilekçesi yoluyla yasa ya da anayasa 
değişikliğinin, kamu oylamasının, kamu oyuyla görevden uzaklaştırmanın 
birtakım yöntemleri vardır. Yurttaşlar kamu yönetiminin gidişini bu yön-
temler aracılığıyla etkilerler. "Kamu istenci" sözüne, değerleri ne olursa 
olsun onu bu yönetkil süreçlerin sonucu olarak tanımlamaktan başka uy-
gulamalı bir anlam vermek güçtür. 

Son yirmi yıl içinde Gallup yoklamaları gibi özel kamuoyu yoklama-
larında görülen gelişme, yasama örgeninin vargıları dışında, yöneticilerin 
duyarlık göstermeleri gereken bir kamu istencinin bulunabileceği düşün-
cesinin yeniden dirilmesine yol açmıştır. Dahası, kimi yöneticiler, yasama 
örgeninin eylemleriyle işlemleri bu yoklamalarla ölçülen kamuoyuyla ça-
tıştığında, (bunu güvenlik içinde yapabilirlerse) yasama örgenini önemse-
memek, "kamuoyu"nu izlemek ülevlerinin bulunduğunu düşünebilirler. 

TVA'nın savunuculuğunu yaptığı kimi görüşler de yasama örgeninde 
dile gelen bu istencin dışında bir kamu istenci bulma düşüncesine dayan-
maktaydı. TVA, yöneltinin saptanmasına kamunun doğrudan doğruya ka-
tılması gerektiği düşüncesindeydi. Alıcılarla yönetsel kuruluş arasındaki 
bu dolaysız yoldan, kamunun yönetime, TVA'nın yücelteceği değerlerden 
bir bölümünü sağlayabileceği düşünülmekteydi. TVA'da izlenen yöntem-
lerin bu sonucu sağlamayı başardığını daha önce belirtmiştik. Alıcıların 
bu yoldan etki yapan görüşlerinin bir kamu istenci belirtisi sayılmasının 
gerekip gerekmediği, çözümü güç bir anlambilim, bir aktöre konusudur. 

(3) Kamu Yararı. Başka yöneticiler, kamu istencini etkili bir biçimde 
anlatan bir yönetkil süreç bulunduğuna inanmayabilir, "kamu yararı"na 
götüren kılavuzları kendi duyunçlarında arayabilirler. Bir başka deyişle, 
bu kimseler, kamu istencinin generk eylemlerini belirlemesi gerektiğine 
inanmakla birlikte, kamu istencini bulmak için daha çok içebakış yönte-
mine bel bağlayabilirler. 

Hangi yayınların ısmarlanacağını saptayan bir genel betiklik yönet-
meni, bir çocuğun yanma bakım için verileceği aile konusunda öğütleme-
de bulunan bir toplum çalışmanı, tutmalık tavanlarının yükseltilmesine 
ilişkin bir isteği inceleyen bir tutmalık işleri yönetmeni, yasama örgeni 
ile yönetimin genellikle belirsiz, genel nitelikteki yönergelerinin çizdiği 
çevre içinde değer yargılarında bulunmaktadırlar. Bu gibi kimseler, be-
lirli toplumsal değerleri benimsedikleri ölçüde, bu değerlerden kendi var-
gılarına uygulayabilecekleri, gerçekte de uyguladıkları bir kamu yararı 
anlayışı çıkarabilirler. 

Aynaya bakan bir kimse kuşkusuz orada kendi imgesini görür. Böyle 
tanımlanan bir kamu yararına karşı duyarlık, kişinin toplumsal sorunlar 
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konusunda taşıdığı değerlere, tutumlara karşı duyarlığıdır. Yine de bu du-
yarlık, toplumumuzda (ya da belirli yöneticiler kümelerinin geldikleri top-
lum kesimlerinde) genellikle benimsenen değerlerin yönetsel vargılara gir-
diği başlıca yoldur. 

(4) Doğal Tüze. Uygulamada bir yararı olmayan bu kamu istenci kav-
ramının birkaç adım ötesinde, kamunun hangi yöntemle olursa olsun, is-
tediğini söylediği nesnelerin generk amaçlarının saptanması bakımından 
yeterli olmadığı yolundaki inanç yatar. Burada, doğal tüzenin denkser, 
doğru kavramlarıyla karşı karşıya gelmeye başlarız. 

Doğal tüze kavramları —kamu istencinin üstünlüğü ilkesine konmuş 
kısıtlamalar olarak belirtildiklerinde bile— bu ülkedeki yönetkil gelene-
ğin önemli bir öğesidir. Bu kavramların en önemlisi, kişilerin, çoğunluğun 
bile karşı gelemeyeceği doğal ülevleri bulunduğu konusundaki inançları-
dır. Bunlar, kişinin iyelik ülevi ile söz, inanç, toplanma özgürlüklerine iliş-
kin ülevleridir. 

Görüyoruz ki yöneticilerle kamu görevlileri, toplumumuzdaki öbür bi-
reyler gibi, elerkinin birtakım kavramlarına, inanır, bunun bir sonucu ola-
rak da vargılarında elerkil süreç aracılığıyla doğrullaştırıldığlna inandık-
ları değerleri değer öncülleri olarak benimsemeye tinsel yönden yatkın bu-
lunurlar. Bir yönetici için elerki, yargı yerleri, yasama örgenleri ya da 
komuta düzeni süreçleri anlamını taşıdığı ölçüde, o yöneticinin elerkil 
inançları kendisini bu süreçlere karşı, belki de onların kendisini biçimsel 
yönden sorumlu tutabilme güçlerinin bile ötesinde duyarlı kılacaktır. Yö-
netici, biçimsel yönetkil süreçlerin ötesine giden kamu istenci, kamu ya-
rarı ya da doğal ülevler kavramlarına bir ölçüde inanıyorsa, onun elerkil 
inançları, kendisini uygulamada yargı ya da yasama örgenleriyle komu-
ta düzenine karşı sorumluluk konusunda claha az duyarlı, daha direnici 
kılar. Yöneticiye onatılan bir yönelti, onun doğrulluk anlayışı içinde yo-
rumlanacak, ona göre uygulanacaktır. Bu yönetici yasaları kamu istenci-
nin son anlatımı sayarsa, onları bağlılıkla, sıkı sıkıya uygulamak için bü-
yük çaba gösterecektir. Yönetici kamu istencini araştırıp ortaya koyma-
nın başka yolları bulunduğuna inanıyorsa, kimi kez yasaları uygulamak 
istemeyebilir (örneğin, çok sert, bağnazca yasalar). Daha yüksek bir ya-
sanın varlığına (örneğin, konuşma özgürlüğünün dokunulmazlığına) ina-
nıyorsa, bu daha yüksek yasaya aykırı düştüğüne inandığı bir yasanın 
yetkesini onamayabilir. 

Generkin Yeri. Yönetkil ya da toplumsal inançların vargıları etkileme-
sinin bir başka örneği olarak, generkin oynaması gereken devinci, özel-
likle bunun geçimsel kurumlarla ilişkisini inceleyebiliriz. Bugünün Ame-
rika'sında bu konuda birbirine karşıt olan başlıca görüşler, genellikle "tu-
tuculuk" ile "erkincilik" denen görüşlerdir. Burada "tutuculuk"tan, olabil-
diğince geniş bir bireysel iyeliğin, sözleşme özgürlüğünün bulunması; mal-
ların üretimi ile dağıtımında daha çok özel girişime dayanılması; kişilerin, 
kamu yönetiminin yardımından en az bir ölçüde yararlanarak ayakta du-
rabilmesi; doğrudan doğruya generk işlerinin tutumluluğa, örgütlenmede 
etkililiğe gereken özen gösterilerek düzenli bir biçimde yürütülmesi gerek-
tiği gibi inançları anlıyoruz. "Erkincilik"ten, kişisel çıkarların kamu ya-
rarına üstün gelmesini önlemek, yeterli bir geçimsel elerki, doğru bir ge-
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lir dağılımı sağlayabilmek için generkin geçimsel yaşama geniş ölçüde ka-
rışmasına gerek olduğu; güçsüzlerle yoksullara generkçe yardım edilmesi, 
korunmaları gerektiği; generk işlerinin kişicil amaçlarla, kişinin esenliği-
ne en önde saygı gösterilerek yürütülmesi yolundaki inançları anlıyoruz. 

Bu birbirine karşıt görüşler arasında Amerikan yönetki yaşamında 
kuşkusuz açık bir çatışma olmamıştır. Elerkçilerin "Yeni Düzen"i de, Ka-
muerkçilerin görüşleri de tutucu değerlerle erkinci değerlerden benzer bi-
çimde yararlanmışlardır. Uygulamada görülen ayrım, bu değerlerden bi-
rine ya da öbürüne verilen ağırlıkta kendini göstermiştir. Tutuculuğa er-
kincilik, erkinciliğe tutuculuk karşısında ne ölçüde ağırlık verilmesi ge-
rektiği tartışması, kurumlarımızın yaşantısı boyunca Amerikan yönetki-
sinin belirgin bir özelliği olmuştur. 

Bu konu, seçimlerde, yasama örgenlerindeki çekişmeler sonunda bir 
çözüme bağlanmış olsaydı, onu burada bir kez daha anmak gereğini duy-
mazdık. Oysa, bu tartışma, yasaları uygulayanlarla yorumlayanların var-
gıları yoluyla yönetim sürecinin bütün evrelerine girmektedir. Tutucu bir 
yönetkil çevrede çalışan bir yönetici erkinci değerleri benimsemede çok 
ileri gittiğinde ya da tutucu bir yönetici yönetki alanında erkinciliğin ege-
men olduğu bir dönemde görev yaptığında kuşkusuz yönetkil baskıyı üze-
rinde duyacaktır. Ancak burada da, yöneticinin kendi kişisel değerlerini 
vargılara dayanak olarak alabileceği değerleme yetkisi köşeleriyle, gedik-
leriyle —kimi kez de çok geniş değerleme alanlarıyla— karşılaşmaktayız. 

Dahası, bu görüşlerden kimi kez birinin ya da öbürünün egemen ol-
duğu tüm örgütlerle de karşılaşılabilmektedir. Kalkınmayı Akçalama Ku-
rumu (RFC) ile Tennessee Koyağı Örgütü (TVA) yaklaşık olarak benzer 
bir yönetkil ortam içinde kurulmuş, ancak tutuculukla erkinciliğe olduk-
ça değişik ağırlıklar veren birleşik generk kuruluşlarıdır. RFC'de genellik-
le tutucu görüş önde bulunuyor, "iş yaşammdakine benzer" yöntemlerle 
yöneltilere ağırlık veriliyordu. TVA ise, özellikle ilk dönemlerinde, çok 
daha erkinci bir görüşü yansıtmaktaydı. 

Bu iki kurumda egemen olan değerler arasındaki ayrılık, bir ölçüde, 
bunların çoğulcu toplumumuzda uğradıkları yönetkil baskılar arasındaki 
ayrılıkların bir yansımasından başka nedir? Ancak bu kuruluşlardaki yö-
netim görevlerinde bulunan kişilerin benimsedikleri değerler de büyük 
bir önem taşıyordu. RFC'deki Jesse Jones'un olaylara tutucu bir açıdan 
bakması için baskıya gerek yoktu; gerçekte ters yöndeki güçlü yönetkil 
baskılara karşı durmuştu. David Lilienthal'in erkinci görüşe bağlılığının 
derinliği konusunda da kimsenin kuşkusu yoktu. 

Kurultay'ın yönetimde bu tür tutumların taşıdığı önemi bildiği, önem-
li görevlere yapılan atamalara verdiği önemden, örneğin tutucu bir Ku-
rultay'ın Henry Wallace'm Tarım Bakanlığı'na atanmasına karşı çıkma-
sından, yine Kurultay'ın OPA'daki yüksek görevlere iş adamlarının geti-
rilmesinde ayak diremesinden anlaşılmaktadır. 

Genellikle, Amerikan kamu yönetimindeki işe alma yöntemleri (yük-
sek düzeyler bir yana), bu çeşitli tutumlara bakılarak bir seçim yapılma-
sını onamamaktadır. Yeterlik düzeni kuramımıza göre, böyle bir düşün-
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ceye dayanılarak seçim yapmak şöyle dursun, kimseye yönetkil ya da top-
lumsal inançları üzerinde soru bile sorulamaz. Tutum ölçerleri konusunda-
ki bilgimiz geliştikçe bir süre sonra tüm genörgütün özelliği belirlenebile-
cektir. Bununla birlikte, bu ülkütlerden biri yerine öbürünün seçilmesi 
amacını güdecek bilinçli bir biçimsel çaba, kamu görevinin yansızlığı ko-
nusundaki genel inançlarımızla (bunlar gerçekten ne denli uzak olursa 
olsun) açıkça çatıştığı için yönetkil bakımdan olanaklı değildir. 

Yine de, belirli kuruluşlar ya da örgüt birimleri tutucu ya da erkinci 
tutumları olan görevlileri bir araya getirmek eğilimini gösterebilir, bu ko-
nuda bilinçli çabalar bile gösterebilirler. Genellikle, örgüt görüşü adını 
verdiğimiz nesne, bir ölçüde, tutuculuk ya da erkinciliğe yönelmiş bir gö-
rüşü yansıtır. Kurumların kendi görevlilerini içinden seçtikleri belirli uğ-
raşların üyelerine bu toplumsal tutumlardan biri ya da öbürü sağlamca 
aşılanmış olabilir. Kişiler kimi örgüt birimlerindeki görüşü kendilerine 
daha yakın bulabilir, ondan dolayı oralarda görev almak isteyebilirler; 
böylece de geniş ölçüde bir kendi kendine seçim işlemi gerçekleşmiş olur. 

Kamu kuruluşlarında toplumsal görüşlerdeki birörnekliğin ölçüsü ko-
nusunda abartmaya kaçmamalıyız. Bununla birlikte, toplumsal tutumların 
vargıların değer öncüllerini saptamadaki, etkilerini ya da kişinin içinde 
yer aldığı örgütteki ortamın onun toplumsal tutumlarını değiştirme gü-
cünü de görmezlikten gelmemeliyiz. 

GENÖRGÜT SORUMLU MUDUR? 

Amerika'da genörgütümüzü duyarlı olmaya iterek yönetsel vargılar-
da yankı bulan değerlerle amaçlara biçim veren tüzel sorumluluk yön-
temlerini incelemiş, değerlendirmeye çalışmış bulunuyoruz. Bu denetim 
yolları konusunda, bir genörgütün bütün durumlarda onlardan bir ölçüde 
uzak olduğunu, örgüt yapısının büyüklüğü, karmaşıklığı arttıkça bu uzak-
lığın daha da artacağını kolayca söyleyebiliriz. Yönetici, biraz bir çıkar 
kümesinin ya da kümelerinin yansıtmanı kimliğiyle, biraz da bağımsız 
olarak, kendi kişiliği gereği, bir ölçüde değerler ortaya koyan bir kimse-
dir. Yönetici, tümüyle başkalarının etkisi altında olamaz; dahası, köküne 
inilirse, vargıların sonuçları örgütün varlığını çekinceye düşürecek tepki-
lere yol açma dönemecine gelinceye dek geniş bir yeğleme olanağı vardır. 

Belki de bu kaçınılmaz yönetsel değerleme alanının varlığım bildik-
leri için, çağlar boyunca yazarlar genörgütün çekincelerinden söz etmişler-
dir. Yöneticilerin yönetkil etkisi ile uygulamadaki yönetkil gücünün gi-
derek daha iyi anlaşılması, kamu kesimiyle özel kesimdeki yöneticilerin 
bir çeşit yönetim devrimi içinde toplumda yavaş yavaş egemenlik kazan-
makta oldukları yolunda düşüncelere yol açmıştır. 

Durum böyle olabilir, ancak korku uyandırması gerekmez. "Yöneti-
ciler" sözü biraz yanıltıcıdır. Yöneticilerin belirli bir görüşü paylaşan bir 
bölüt olmadıklarını, toplumumuzdaki bütün görüşleri, bütün çıkar çatış-
malarını yansıttıklarını görmüş bulunuyoruz. Belirli bir kamu kuruluşun-
da bugün şu, yarın bu görüş egemen olabilir. Genörgütün tümünde görüş 
birliği ya da çıkar türdeşliği söz konusu değildir. "Yöneticler devrimi," 
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kamu yönetiminde sorunların çözümünde girişimin geniş ölçüde yürütme 
örgenine geçmekte olduğu gerçeğini vurgulayan bir eğretilemedir.4 An-
cak yöneticiler toplumdan Platon'un koruyucuları gibi ayrılmış değil, top-
luma türlü biçimsel sorumluluk yollarıyla, yönetkil bakımdan güçlü alıcı-
lar kümelerini mutlu kılmak gereksinmesiyle, kendi öz toplumsal eğitim-
leriyle, benimsemeleriyle bağlıdırlar. 

TÜZEL SORUMLULUK YÖNTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 

Yönetsel sorumluluk ya da sorumsuzluk konusuna karşı gösterilen 
ilgi, generkimizin daha sorumlu kılınması yolundaki önerilere yol açmış-
tır. Bu gibi önerilerin tüm olarak tartışılması, burada daha çok yönetkil, 
yönetsel nitelikteki elerkil kurumların tüm yapısıyla ilgilendiğimiz için, 
bizi bir kamu yönetimi betiğine girmesi gereken konuların çok ötesine 
götürür. Yönetkil çıkarların örgütlenmesini, kamu istencini tanımlayan, 
yazıya döken düzenleri, yasama örgenlerinin çalışma yöntemlerini, yöne-
ticinin devincini incelemeden yönetimin daha sorumlu kılınmasından söz 
edemeyiz. Sorumluluktan söz ederken, yönetimi içinde yer aldığı tüm yö-
netkil, tüm toplumsal gerçek içinde ele almaktayız. 

Bu kesimde, tüzel sorumluluk yöntemlerini iyileştirmek amacıyla öne 
sürülmüş olan başlıca önerilerin bir bölümünü kısaca anmakla, generk ya-
pısının geri kalan bölümünün yeniden örgütlenmesinden ayrı olarak, da-
ha çok yönetsel örgütte değişiklikler yapılmasına ilişkin önerileri bir öl-
çüde tartışmakla yetineceğiz. 

Kamutaylı Elerki 

Erkler ayrılığından —özellikle yürütme ile yasamanın göreli bağım-
sızlığından— vazgeçmemizi, İngiltere'de ya da Kara Avrupa'sı elerkleri-
nin çoğundakine benzer bir kamutaycılığı ya da bakanlar kurulu düzeni-
ni benimsememizi öğütleyenler olmuştur. Böyle bir düzende yürütüm 
başkanı ile onun bakanları yasama örgenine egemen olan yöndeşliğin ön-
derleridir; bundan dolayı da bakanlar kurulu ile yasama örgenine karşı 
olan sorumluluk birbiriyle geniş ölçüde kaynaşmıştır. 

Böyle bir değişikliğin, sorumluluğun sağlanmasını ne ölçüde etkileye-
ceği, bir kimsenin çıkar kümelerinin Amerika'nın yönetkil yaşamındaki 
devinçleri konusundaki değerlendirmesine bağlıdır; bu konu üzerinde de 
görüş birliği azdır. Çıkarların çoğulcu nitelikteki yapısı özünde toplumsal 
ya da geçimsel kurumlarımızın bir sonucuysa, bu çıkarlar —kullanacak-
ları biçimsel yollar değiştirilebilmekle birlikte— kamutaylı düzende de 
başkanlık düzenindekine çok benzer bir biçimde etki yapacaklardır. Kimi 
kişilerin sandığı gibi, çıkarların bölünmesi bir ölçüde erkler ayrılığı ile 

4 Deyimi James Burnham ortaya atmıştır. Bkz. The Managerial Revolution 
(New York: John Day, 1941). Burnham yalnız kamu yönetimini düşünmüyordu. 
Gerçekten, bir yöneticiler devriminin yaklaşmakta olduğu konusundaki en güçlü 
kanıt, büyük tecim ya da işleyim ortaklıklarında iyelikle denetimin birbirinden 
ayrılmakta olması ile gittikçe örgütlenen bir toplumda örgütsel komuta düzenle-
rinin gittikçe artan gücüydü. 
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yasama örgenlerinin yarkurullara bölünmesinin bir sonucuysa, yapıdaki 
bir değişiklik generkin izlediği yöneltiler üzerinde önemli bir etki yapa-
caktır. Yazık ki bu ana sorun üzerindeki kanıtlar inandırıcı olmaktan çok 
uzaktır.5 

Yürütme Başkanının Güçlendirilmesi 

Yurdumuzda generki yönetimin görüş açısından inceleyenler, uzun 
bir süre, genörgütte sorumluluğun ancak yürütme örgeninin denetimini 
güçlendirerek sağlanabileceğini öne sürmüşlerdir. Hoover Kurulu yaza-
nakları, üye generklerdeki yeniden örgütlendirme akımının tümü, "Presi-
dent's Committee on Administrative Managemenf'ın  1937 yılında çıkan 
yazanağı bunun örnekleridir. Bu görüşteki güçlüklerin bir bölümünü —ge-
rek sıradüzensel denetimin güçsüzlüklerini, gerek yürütme başkanının ya-
sama örgeninin açık bulunduğu özdeş yönetkil baskılara karşı ne ölçüde 
duyarlı olduğunu— Bölüm 24'te tartışmış bulunuyoruz. Yalnız yürütme 
başkanının güçlendirilmesinin olanaklılığı sorusu yanında güçlendirilme-
sinin gerekip gerekmediği sorusunu da sorduğumuzda, güçlü bir bağımsız 
yürütücünün yasama örgeni ile yargı yerlerine karşı sorumluluğunun sağ-
lanması gibi konularda başka sorunlar da ortaya çıkar.6 

Bağımsız Düzenleyici Kurullar 

Yukarıdaki düşüncenin karşısında, kimi yönetsel kuruluşların yürüt-
me başkanına karşı duyarlıklarının azaltılması, onların "yönetki dışına 
çıkarılması" yolundaki girişimler yer alır. Kamusal eylem izlencelerinin 
"yönetki" dışına çıkarılması konusunda öğütlenen yöntemlerden biri, bu 
izlencelerin bağımsız düzenleyici kurulların koruyucu ellerine verilmesi-
dir. 

Bağımsız düzenleyici kurul, çoğul bir yöneticisi, bir başka deyişle ba-
şında bir kurul bulunan bir kurumdur. Çoğu kez kurul üyelerinin ana yö-
netkil yöndeşliklerden ikisini de yansıtması gerekir. Kurul üyelerinin gö-
rev süreleri yürütme başkanmmkinden genellikle daha uzundur; yürütme 
başkanının tek bir görev süresi içinde çoğunluğu atamasına olanak sağ-
lamayacak bir biçimde düzenlenmiştir. Birleşik generkte atamaların Se-
nato'nun onayıyla yapılması gerekir; işten çıkarmalar belirli nedenlere 
bağlanmıştır. Üye generklerle yerel yönetimlerdeki bağımsız kurulların 
çoğunda, atanmalarla işten çıkarılmalar benzer kurallara bağlıdır. Böylece 
yürütücünün kurum üzerindeki denetiminin, dolayısıyla kurumun yürüt-
me başkanının yansıttığı değerlere karşı olan duyarlığının azaltılacağı 
umulur. Bağımsız düzenleyici kurulların örnekleri. ABG Tecim Kurulu, 
Ulusal İşveren - İşçi İlişkileri Kurulu, üye generklerdeki kamuya iş gören 

5 Bu konudaki yayınlar oldukça çoktur. Konuyu daha derinlemesine incele-
mek isteyen okuyucular, işe aşağıdaki kaynakları okumakla başlayabilirler: Den 
K. Price, "The Parliamentary and Presidential Systems," Public Administration 
Review, 3: 317-35 (Autumn 1943); "A ResPonse to Mr. Laski," yine o dergi, 4: 360-3 
(Autumn 1944); Harold J. Laski, "The Parliamentary and Presidential Systems," 
adı geçen dergi, 4: 347-59 (Autumn, 1944). 

6 Bkz: Waldo, The Administrative State, Bölüm 8. 
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işletmelerin bildirmelikleriyle işgörülerini düzenleyen kurullar, bir de kent 
tasarlama kurullarıdır. 

Bağımsız düzenleyici kurullar çoğu kez geçimsel yaşamın yeni bir ke-
siminin düzenlenmesi söz konusu olduğunda, şu düşüncelere dayanılarak 
kurulurlar: Yeni kuruluşun kendi yolunu bulmakta, yeni ölçüler, yöntem-
ler geliştirmekte özgür bırakılması gerektiği; böyle bir kuruluşun yönetkil 
elerkinin sorumluluğun sağlanmasıyla ilgili tüm yöntemlerine uymak 
durumunda bırakılmaması gerektiği; özellikle yöneticinin buyruklarına 
değil yasama örgeninin kuruluş yasasında belirttiği amaçlara karşı du-
yarlı olması gerektiği. Daha önce de değinildiği gibi, ABG Yüksek Yargı-
evi bir vesileyle bu kurulların yürütme örgeninin değil yasama örgeninin 
görevlileri olduğunu, yalnız Kurultay'ın yapıp yargıevlerinin yorumladığı 
yasalara karşı sorumlu olduklarını belirtmişti. 

Kurultay'a ya da yargı yerlerine karşı sorumlu tutulmanın kaçınıl-
maz bir biçimde çok dar bir alanı kapsadığını görmüş bulunuyoruz. Bun-
dan dolayı, bağımsız kurulların yürütme başkanının istencine karşı du-
yarlı olması gerekmiyorsa, bundan yalnız kurul üyelerinin değerlerine kar-
şı duyarlı oldukları sonucunu mu çıkarmalıyız? Deneyler bunun böyle ol-
madığını göstermektedir. Bu örgütler, varlıklarını sürdürebilmek için ken-
di alıcılarına, özellikle davranışlarını düzenledikleri kümelere karşı baş-
kalarından daha da çok duyarlı olmak durumundadırlar. Öyleyse, düzen-
leyici kurulların "bağımsız"lığı sorunu çoğu kez düzenlenen kümeler kar-
şısında bağımsızlık sağlama sorunudur. Böyle bir bağımsızlık için gerekli 
yandaşlığın sağlanabileceği tek yer, yasama örgeni ile kurul üyelerini ata-
yan yürütücüdür; yandaşlık için yeniden bu kaynaklara dönülmesi, söz ko-
nusu üyeleri bağımsızlıklarının kendilerini uzaklaştırdığı varsayılan yö-
netki alanına yeniden getirir. 

Bağımsız kurullar, çoğu kez düzenleyici izlenceler yanında "işgörü" 
izlenceleri düzenlemeye de itilir. Özellikle, birçok kent betikliklerinin, din-
lenme örgütlerinin, dahası yangın söndürme ya da kolluk örgütlerinin ba-
şında bağımsız kurullar bulunur. Burada, bağımsız bir çoğul yönetici bu-
lunması yolundaki istekler genellikle o kurumun çalışma izlencesiyle il-
gilenen kümelerden gelir. Bu arada, Amerikan Betiklik Derneği betiklik 
kurullarının, Yangına Karşı Korunma Ulusal Derneği yangın söndürme 
kurullarının en güçlü savunucusu olmuştur. "Bir kurumun yönetki dışına 
çıkarılması," bu kümeler bakımından, o kurumun izlence değerlerini be-
nimsemiş uzmanların eline verilmesi anlamını taşır. Uğraşsal kümeler, 
böyle bir yol izlenmesinde direnirken kuşkusuz içtenlikle davranmakta-
dırlar, ancak yönetki sürecinin niteliği konusunda kuşkusuz toydurlar. 

Kamu Kurumlan 

Kamu örgütlerini "yönetkil" denetimin dışına çıkarmak amacıyla öne-
rilen bir başka düzen de, onları tüzel kişiliği olan birer kuruma dönüştür-
mektir. TVA, RFC, Yurtiçi Su Yollan Kurumu gibi kamu kurumlarından 
yana kanıtlar, başlarında genellikle tek yöneticiden çok bir kurul bulun-
makla birlikte, bağımsız kurullardan yana kanıtlardan biraz ayrıdır. Ku-
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rumlarla ilgili olarak, bir generk eylemi özel tecim ya da işleyim ortak-
lıklarının eylemlerine benziyorsa, söz konusu ortaklıklara olabildiğince 
benzeyen bir biçimde örgütlenmesi gerektiği öne sürülür. Bundan dolayı, 
tüzel kişiliği olan kurum biçimi, çoğu kez balkı üretimi ile dağıtımı, ır-
maklarda gemi işletilmesi, ödünç akça verilmesi ya da benzerleri gibi kamu 
"girişimleri"nde benimsenmiştir. 

Bununla birlikte, kamu kurumu yalnız bir addan oluşmamaktadır. Te-
cim yaşamını andıran bu eylemlerin tecim kurumlarına daha çok benzer 
bir biçimde yürütülmesini sağlayabilmek için, geleneksel kamu kuruluşla-
rının kural olarak bağlı bulundukları denetimden bir bölümünün, kuru-
mu kendi işlerini özel ortaklıklar gibi yürütmesine olanak sağlayacak bir 
özerkliğe kavuşturacak biçimde kaldırılması gerekir. Bundan dolayı, ka-
mu kurumlarına öbür kamu kuruluşlarının bağlı bulundukları görevliler, 
geçinge, saymanlık ya da giderlere ilişkin denetimin birçoğu genellikle 
uygulanmaz. Kurum biçimi, bir kuruluşu bu gibi denetim yollarından 
—onların gerekçelerine genellikle dokunca vermeksizin— kurtarmada bir 
araçtır. Örneğin, Tarımsal Pazarlama Örgütü'ndeki görevli işlerinin bun-
dan böyle ABG Görevliler Kurulu'nun denetimine bağlı olmayacağını var-
gılamak güç olur. Bu kuruluşun bundan böyle bir kamu kurumu olacağı 
(dolayısıyla kendiliğinden söz konusu denetimin dışında kalacağı) sonu-
cuna daha kolay varılabilir. 

Birtakım kimseler bir kamu kuruluşuna kurum adı verilmesinin, yar-
gı yerlerinin ona karşı olan tutumlarını değiştireceğine, daha açık bir de-
yişle, bu kuruluşlara özel ortaklıklar gibi işlem yapacaklarına, onların 
dilev açmalarına ya da onlara karşı dilev açılmasına onam vereceklerine, 
genellikle bu örgütlerin tüzel durumlarını yarışdaş ya da onlarla ilişkili 
özel girişimlerinkiyle eşit duruma getireceklerine inanır gibi görünürler. 
Bununla birlikte, yargı yerleri, bunun biraz daha üstünde bir pişkinlik 
göstermişler, genellikle onlara öbür generk örgütlerinden ayrı bir işlem 
yapmamışlardır. 

Öbür kuruluşların girişemeyeceği, ancak kamu kurumlarının girişe-
bileceği bir eylem, ya da öbür kuruluşların bağlı bulundukları kısıtlama-
larla bağlı olmama, ancak, yasama örgeninin çıkardığı yasalara dayanır. 
Yasama örgeni, bir kuruluşu çabucak bir yasa yapıvererek görevlilere, ge-
çingeye ya da benzerlerine ilişkin denetimlerden uzak tutabilir. Bunu ya-
pabilmek için o kuruluşa kurum adını vermesi gerekmez. Yasama örgeni 
Ulak Bakanlığı'na, kurumun adını vermeden de dilev açabilmek ya da 
dilev açılabilmek, kendi gelirlerini ödenek verilmesine gerek kalmadan 
kullanabilmek, borç belgiti çıkararak borçlanabilmek yetkilerini tanıya-
bilir. Bununla birlikte, içinde yaşadığımız düşünce ortamında, bütün bun-
ların yapılması Ulak Bakanlığı bir kurum olduğunda yönetkil bakımdan 
daha kolaydır. Önerilen kimi çeşit yeni generk eylemlerine girişilmesi 
karşısındaki direnmeler, o işte görevlendirilen kuruluşa tüzel kişilik veri-
lerek yürütme örgeninden bağımsız kılındığında, dolayısıyla ortak birim-
lerin denetiminden uzak tutulduğunda çok daha az olabilir. Tecim ortak-
lıklarında olduğu gibi, tüzel kişilik verme yolu iş yaşamının sağlam yön-
temlerini anımsatır; komuta çizgisi içinde uygulanan denetimin dışında 
bulunmak alıcıların etkisini artırabilir. 
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Başka Öneriler 
Duyarlığı artırmak amacıyla başka önerilerde de bulunulmuştur. Bun-

lardan biri olan, çıkar kümeleriyle daha geniş ölçüde danışılmasını sağla-
yacak düzenlere gidilmesi görüşü, bundan önce az çok ayrıntılı olarak tar-
tışılmıştı. Bu tür düzenler alıcılar kümelerinin etkilerini biçimselleştirir-
ler. Yöneticilerin kimin yansıtılması gerektiği konusu üzerinde biraz dü-
şünmelerini, böylece de ilgili yanların yansıtılmasını bir ölçüde ussallaş-
tırmalarını gerektirirler. Birçok kimseler biçimsel danışma düzenlerinin, 
çıkar kümelerinin etkisini su yüzüne çıkarmaları bakımından iyi olduğu 
kanısındadırlar. Danışma düzenlerinin yönetim üzerinde yaptığı etkilerin 
kendilerini uygulamada "açıkta" duyurmadığı gerçeği bir yana, bu görüş, 
danışma yöntemleri alıcıların yönetimi etkilemesine olanak sağlayan daha 
az biçimsel yolların yerini almaksızın onlara ek olarak var oldukları için 
biraz aşırı iyimser gibi görünmektedir. 

SONUÇ 

Amerikan kamu yönetimi sorumlu mudur? Bu soruya verilebilecek 
bir karşılık, örgütler elerkil bir düzende varlıklarını sürdürdüklerine göre 
elerkil yönetki süreçlerinin yücelttiği amaçlarla değerlere karşı duyarlık 
içindedirler, biçiminde olabilir. Şimdiye dek, bu ülkede varlığı sürdürme-
nin kolay olmadığı, yönetsel örgütlerin çok sayıdaki güçlere karşı gerçek-
ten duyarlı oldukları konusunda kuşkusuz yeterli kanıtlar vermiş bulu-
nuyoruz. 

Bundan, işlerin eksiksiz yürüdüğü anlamı çıkarılmamalıdır. Bugün 
yürürlükte olan sorumluluk sağlama yöntemleri düşünülebilecek yöntem-
lerin tümü değildir. Bundan önceki kesimde birtakım seçenekler öner-
dik; bunlar arasında uygun bir seçim yapabilmemiz için çözülmesi gere-
ken gerçeğe ilişkin, değerlere ilişkin birtakım sorunlar ortaya attık. Kuşku-
suz, yaptığımız inceleme, sorunun, kuruluş çizeneği üzerindeki dördüllerin 
yeniden düzenlenivermesinden ya da biçimsel yöntemlerin yeniden göz-
den geçirilmesinden çok daha köklü çözümleri gerektirdiğini göstermiştir. 
Sorumluluk alanındaki gerçekten köklü değişiklikler, tüm yönetkil yapı-
da eşit ölçüde köklü değişiklikleri gerektirir. 

Ancak bugünkü sorumluluk sağlama yöntemlerini veri olarak alsak 
bile, yine de kişiler olarak bu yöntemlere katılma olanağımız vardır. Eler-
kil bir toplumun bireyleri olarak, varlıklarını sürdüren, üstelik serpilip 
gelişen yönetsel örgütleri eleştirebiliriz. Eleştirimiz yeterince yaygınlaşır-
sa, örgütlerin varlığını çekinceye düşürür, yönetkil sürecinin bir öğesi 
olur, yönetimde değişiklik yapılması yönünde baskı yapar. 

Yöneticinin elinde varlığı sürdürme koşullarının koyduğu kısıtlama-
lar içinde eylemde bulunmak için yine de çeşitli yollar vardır. Yöneticide 
bize doyum, kızgınlık ya da bunalım getirebilme gücü vardır. Yöneticinin, 
kendisine kalan özgürlük alanı içinde yaptıklarını beğenmiyorsak —örne-
ğin, kolluk görevlisinin kabalığından tedirginlik duyuyorsak— o konuda 
girişimlerde bulunabiliriz. Tek başımıza etkili olamayabilir, ancak bizim 
gibi düşünen, güç birliği edebileceğimiz başkalarını bulabiliriz. Öyleyse, 

44 



daha önce yöneticinin değerlemesine bırakılmış olan bir alan yönetkil sü-
reç alanına götürülebilir; yönetici varlığını sürdürebilmek için davranı-
şını değiştirmek durumunda kalabilir. 

Kamu uyuşuksa, yönetici geniş bir seçme özgürlüğü alanından yarar-
lanabilir. Uyanıksa, kamu yönetimini eyleme geçirmek istiyorsa, yöneti-
cinin vargılarından çoğunu yönetki sürecinin denetimi altına sokabilir. 
Varlığı sürdürme, sorumluluğun ölçüsüyse, uyanık bir yurttaş yığını, var-
lığı sürdürme koşullarını değiştirebilir. Başka durumlarda olduğu gibi bu-
gün de özgürlüğün karşılığı sonsuz uyanıklıktır. 

44 



KAYNAKÇA AÇIKLAMALARI 

Bu betikteki altyazılarda çoğunlukla örüde değinilenleri bütünleyici yorumlar-
da, ilgili kaynaklara yollamalarda bulunulmuştur. Buradaki açıklamalar ise, kamu 
yönetimi alanındaki incelemelerini derinleştirmek isteyen okuyuculara yardımcı 
olmak amacım gütmektedir. Bu açıklamalara, betiğin genel yaklaşımı ile alanım 
belirlerken yararlandığımız başlıca yayınları, genellikle "kamu yönetimi" başlığı 
altmda incelenmemekle birlikte bu alanı doğrudan doğruya etkileyen başlıca ya-
pıtları, bir de örüde üzerinde kısaca durulan önemli alanlardaki öbür kaynakları 
alıyoruz. 

Aşağıdaki açıklamaların kamu yönetimi alanında eksiksiz bir kaynakça oldu-
ğunu söylemiyoruz. Bu alandaki yazını düzenli bir biçimde kapsayan yayınlarla il-
gilenenler, Catheryn Seckler - Hudson'ın Bibliograplıy on Public Administratlon-
Annotated CWashington, 1949) ile Alfred  de Grazia'nın Human Relations in Ad-
ministration (Chicago, 1949) adlı yapıtlarına bakabilirler. Albert Lepawsky'nin 
Administration (New York, 1949) adlı betiği, bir seçme yazılar derlemesi olmakla 

.birlikte, kamu yönetimi ile onunla ilgili alanlardaki kaynaklara geniş ölçüde yol-
lamalarda bulunmaktadır. 

Yaptığımız yorumlarda, yalnız anılan yayınların genel eğilimini belirtmeye ça-
lıştık; içindekileri çözümleme yoluna gitmedik. Altyazılarda belirli alanlara yete-
rince yollamada bulunulduğu durumlarda, bunların yinelenmesinden genellikle ka-
çınılmıştır. ilk bölümlerle ilgili olarak verilen kaynaklar son bölümler için veri-
lenlere oranla daha çoktur, çünkü genellikle ilk bölümlerde sunulan ana düşün-
celer daha sonraki bölümlerde yemden ele alınarak daha ayrıntılı işlenmiştir. Kimi 
alanlardaki kaynaklar, söz konusu alanlar bu betikte benimsenen genel bakış açı-
sından şimdilik derinlemesine incelenmemiş olduğu için eksiktir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yönetimin genellikle bir ortak davranış düzeni olarak ele alınması, başlıca 
kaynaklarını toplumbilimsel yayınlarda bulur. Bunların en önemlileri ile yönetim 
alanını doğrudan doğruya etkileyenler arasında aşağıdakiler sayılabilir: Max 
VVeber, The Protestant Ethic and the Spirit of  Capitalism (London, 1930) ile The 
Theory of  Social and Economic Organization (Yaymdüzenciler: L. J. Henderson 
ile Talcott Parsons, New York, 1947); Durkheim, The Division of  Labor in Society 
(Glencoe, 1948) • "VVilfredo  Pareto, The Mind and Society (New York, 1935); ile Talcott 
Parsons, The Structure of  Action (Glencoe, 1949). 

özellikle yönetsel örgütler konusunu ele alan yayınlar arasında, Chester I. 
Barnard, The Functions of  the Executive (Cambridge, 1938); Fritz J. Roethlisberger 
ile William J. Dickson, Management and the Worker (Cambridge, 1939); Herbert 
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A. Simon, Administrative Behavior (New York, 1947); Victor A. Thompson, The 
Regulatory Process in OPA Rationing anılabilir. Bu konudaki geleneksel yaklaşı-
mın belki de en iyi gözden geçirildiği kaynak Luther Gulick ile L. Urvvick'in (ya-
ymdüzenciler) Papers on the Science of  Administration (New York, 1937) adlı 
yapıtıdır. 

Kamu yönetimi ile işletme yönetimi arasındaki ilişkiler için bkz: Henri Fayol, 
Industrial and General Administration (London, 1920); Dan Throop Smith, "Edu-
cation for  Administration," Harvard Business Review, (Spring, 1935); Paul Appleby, 
Big Democracy (New York, 1945); Robert A. Brady, "Bureaucracy in Business," 
Journal of  Social Issues, 1:32-43 (1945). Kamu görevlileriyle özel işletmelerde gö-
revli olanlarm davranışları konusunda bkz: Barbara Wootton, "On Public and 
Private Honesty," Political Quarterly, 16: 213-23 (1945); John Vieg, "Growth of  Public 
Administration," Fritz Morstein Marx (yayındüzenci), Elements of  Public Ad-
ministration (New York, 1946). 

Generkin yürütme örgeninin incelenmesi anlamındaki kamu yönetimi, gerek 
bilimsözü gerek görüş olarak ilk kez Woodrow Wilson'ın "The Study of  Public 
Administration," Political Science Quarterly. 2: 197-222 (June, 1887) başlıklı yazı-
sında yer almıştır. Bu alanın kapsamı, o dönemde geniş ölçüde, yönetkiyle yönetim 
arasındaki katı bir ayırıma dayanıyordu. Bakınız: Frank Goodnow, Politics and 
Administration (New York, 1900). 

Kamu yönetiminin incelenmesi konusunda bkz: George A. Graham, Education 
for  Public Administration (Chicago, 1941); ile Frederick F. Blachly, "Educational 
Training for  Administration in America," Public Administration, 3: 159-63 (1925). 
Gerçeklerle değerler arasındaki ilişkilerle ilgili düşünbilimsel sorunlar üzerindeki 
kaynaklar aşağıda Üçüncü Bölüm'de anılacaktır. Kamu yönetiminin bilimsel ni-
teliği konusunda bkz: Albert A. Dahi. "The Science of  Public Administration: Three 
Problems," Public Administration Review, 7: 1-11 (1947); ayrıca Herbert A. Simonı 
"A Comment on the Science of  Public Administration," Public Administration 
Review, 7: 201-02 (1947); Alexander Leighton, The Governing of  Men (Princeton, 
1945), Appendix ile Gunnar Myrdal, An American Dilemma (2 vols., New York, 
1944), Appendix IV; bilimsel yönetimin niteliği konusunda bkz: Morris Cohen, 
"Scientific  Method," Encylopaedia of  the Social Sciences, Vol. V, y. 389-95 (1937). 

İKİNCİ BÖLÜM 

örgütlerin kökeni üzerinde yazılmış belki de en özgün, en düşündürücü yapıt, 
Grace Longwell Coyle'm The Social Process in Organized Groups'udur. (New York, 
1930). Bu yapıt kamu kuruluşlarından çok gönüllü kuruluşlarla ilgili olmakla bir-
likte, öne sürülen görüşler iki alana da uygulanabilmektedir. Geniş ölçüde yarar-
landığımız önemli tekkonu incelemelerinden başlıcaları şunlardır: John M. Gaus 
ile Leon O. Wolcott, Public Administration and the United States Department of 
Agriculture (Chicago, 1940); Arthur W. Macmahon, John D. Millett, Gladys Ogden, 
The Administration of  Federal Relief  (Chicago, 1941); ayrıca Otto L. Nelson, Jr„ 
National Security and the General Staff  (Washington, 1946). Yönetim Örnekolay-
ları Kurulu'nun çalışmaları sonucunda bu konuda yeni birçok örnekolaylar düzen-
lenip yayımlanmaktadır. 

John W. Forsythe'm "The Legislative History of  the Fair Labor Standards Act," 
Law and Contemporary Problems, 5: 464-90 (1939) başlıklı yazısı Gündeliklerle Ça-
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lışma Süreleri Örgütü'nün kuruluşunu biraz tüzel olmakla birlikte ilginç bir bi-
çimde ele alarak incelemektedir. Kimisi yayımlanmış olan savaş çağbilim yapıtları, 
kimi kurumların kuruluşlarıyla gelişmeleri konusunda bütün durumlarda doğru 
olmasa bile değerli birtakım bilgiler vermektedir. Örneğin, W. J. Wilson, J. A. 
Hart, George R. Taylor'un The Beginning of  OPA adlı yapıtı gibi. 

Kamu yönetiminin toplumsal, ekinsel ortamı, Amerika'yı gezen yabancıların 
eskiden beri ilgisini çekmiş, bu konuda derin görüşlü bilimsel-öncesi çözümlemeler 
yapmışlardır. Bunlara örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir: Alexis de Tocqueville, 
Democracy in America (2 dürüm, New York, 1946) ile Lord Bryce, The American 
Commenwealth (New York, 1893J. Daha yakın bir geçmişte "Amerikan ekini" Dennis 
Brogan'ın The American Character (New York, 1944), Harold Laski'nin American 
Democracy (New York, 1947) adlı yapıtlarında inceleme konusu yapılmıştır. Genör-
gütün toplumsal ortamı konusunda karşılaştırmalı bir görüş için bkz: Cari J. 
Friedrich, Constitutional Government and Democracy (Boston, 1946). 

Burada toplumbilimcilerle kişibilimcilerin yöresel topluluklar üzerinde yaptık-
ları sayısız incelemeler arasında konuyla en çok ilgili bir iki örneği anabiliriz. 
Aşağıdaki yayınlarda generkin toplumsal yapıdaki yeri konusu üzerinde bir ölçü-
de durulmuştur: Robert Lynd'le Helen Lynd, Middletovm (New York, 1929) ile 
Middletown in Transition (New York, 1937); W. Lloyd Warner ile arkadaşları, 
Yankee City (5 dürüm, New York, 1941-5); John Dollard, Caste and Class in a 
Southern Town (New Haven, 1937). 

Yönetim sorunları üzerine geniş ölçüde ışık serpen kamuoyu yoklamalarıyla 
tutumların, davranışların benzer yöntemlerle incelenmesi, konuyu ilerde daha da 
aydınlatacak nitelikte görünmektedir. Bu yöntemleri kullanan yararlı incelemele-
rin örnekleri Samuel Stouffer'la  arkadaşlarının isteklendirmeyi, gönülgücünü, bo-
yun eğmeyi etkileyen koşullar üzerinde değerli bilgileri kapsayan The American 
Soldier (Princeton, 1949) adlı yapıtı ile Kinsey, Pomeroy, Martin'in eşeysel davra-
nış alanında tüze, töreler, gerçekler arasındaki karşıtlıkları belirten Sexual Behavior 
of  the Human Male (Philadelphia, 1947) adlı yapıtıdır. 

Yenileşmenin niteliği üzerindeki belki de en iyi kaynaklar yaşamöyküsü biçi-
mindedir. Bunlardan kimi örnekler aşağıdadır: William Alanson White, Autobi-
ography of  a Purpose (New York, 1938); Lord Haldane, Autobiography (New York, 
1929); Alpheus Mason, Brandeis: A Free Man's Life  (New York, 1946); Ralph Korngold, 
Two Friends of  Man (Boston, 1950). Yenileşmenin yönetkil yönleri üzerindeki kay-
naklar daha boldur. Bunlara örnek olarak Peter Odegard'ın içkiye karşı olanlar 
üzerindeki Pressure Group: The Story of  the Anti-Saloon League'i (New York, 
1928) ile şunlar gösterilebilir: Frances Perkins, The Roosevelt I Knew (New York, 
1946); Robert Shervvood, Roosevelt and Hopkins (New York, 1948). 

Üye generklerin ülevleri konusunda bkz: Herbert Hoover, A Challange to Liberty 
(New York, 1934); Harold Gosnell, Grass Roots Politics (Washington, 1924); V. O. 
Key, Southern Politics (New York, 1949). "Tüze generki" kavramının en eleştirici, 
en ilginç çözümlemeleri doğrudan doğruya tüzecilerden gelmiştir, özellikle bkz: 
Jerome Frank, Law and the Modern Mind (New York, 1930); If  Men Were Angels 
(New York, 1842) ile Courts on Trial (Princeton, 1949); ayrıca Thurman Arnold, 
Symbols of  Government (New Haven, 1934). Bağımsız kurullar konusunda birleş-
tirici bir görüş için bkz: The President's Committee on Administrative Management, 
Report (Washington, 1937). Karşı görüş için bkz: Harvey Walker, Public Administra-
tion in the United States (New York, 1937). Bu iki görüşün de ince bir çözümlemesi 
için bkz: Schuyler Wallace, Federal Departmentalization (New York, 1941). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gerçeklerle değerlere ilişkin öncüller sorunu —amaçlarla araçlar konusu— bu-
rada daha çok usbilgisel olgucuların görüş açısından ele alınmıştır. Bu konu aşa-
ğıdaki yayınlarda düşünbilimsel bir düzeyde ayrıntılı olarak tartışılmıştır: Charles 
W. Morris, Foundation of  the Theory of  Signs; Rudolf  Carnap, Foundations of  Logic 
and Mathematics (International Encyclopedia of  Unified  Science, Volume I, No. 2 
ile 3'te) (Chicago, 1937, 1938); P. W. Bridgman, The Logic of  Modern Physics (New 
York, 1937); ile Alfred  J. Ayer, Language, Truth and Logic (London, 1936). Konu, 
Morris Cohen'le Ernest Nagel'in An Introduction to Logic and Scientific  Method 
(New York, 1934) adlı yapıtında daha kısa olarak incelenmiştir. 

Aşağıdaki yayınlarda davranışların ussal olmayan yönleri üzerinde durulmuş-
tur: Sigmund Freud, Introductory Lectures in Psychoanalysis (New York, 1938); 
Wilfredo  Pareto, The Mind and Society; Emile Durkheim, Süicide (Glencoe, 1950); 
Philosophy and Sociology (Glencoe, 1950). Ayrıca bkz: Charles Cooley, Human 
Nature and the Social Order (New York, 1902) ile William Graham Sumner, Folk-
ways (Boston, 1906). 

Yönetimdeki isteklendirme araçları konusunda bkz: Barnard, The Functions of 
the Executive; Talcott Parsons, "The Motivation of  Economic Activities," Essays in 
Sociological Theory'de (Glencoe, 1949); Robert K. Merton, "Bureaucratic Structure 
and Personality," Social Theory and Social Structure adlı betikte (Glencoe, 1949); 
Dollard, Doob ib, Frustration and Aggression (New Haven, 1939); Roethlisberger 
ile Dickson, Management and the Worker: Allison Davis, "The Motivation of  Un-
derprivileged Workers," W. F. Whyte'ın (yayındüzenci) Industry and Society'sinde 
(New York, 1946); Clinton S. Golden ile Harold J. Ruttenberg, "Motives for  Union 
Membership," Schuyler Dean Hoslett'in (yaymdüzenci) Human Factors in Manage-
ment'ında (New York, 1946); M. L. Blum ile J. Russ, "A Study of  Employee Atti-
tudes Towards Various Incentives," Personnel, 19: 438-44 (1942); Burleigh Gardner, 
Human Relations in Industry (Chicago, 1945). Benimseme kümelerinin yapısıyla 
doğrudan doğruya ilgili olan özendiriciler sorunu üzerinde Dördüncü Bölüm'le Be-
şinci Bölüm'deki kaynakçada daha çok bilgi verilecektir. 

Doğal küme toplantılarında kişiliğin etkisi konusunda bkz: Kurt Lewin ile ar-
kadaşları, "An Experimental Study of  the Effect  of  Democratic and Authoritarian 
Group Atmospheres," Studies in Topological and Vector Psychology, No. l'de (Uni--
versity of  Iowa, Iowa City); ayrıca bkz: Kurt Lswin, Resolving Social Conflicts  (New 
York, 1948). 

Çocukluk dönemi deneylerinin yetişkinlikteki davranışlara etkisi uzun süreden 
beri yoğun incelemelere konu olmuştur. Bu alandaki önemli araştırmalardan kimi 
örnekler şunlardır: Kurt Lewin, "Environmental Forces in Child Behavior and 
Development," Cari Murchison'm (yaymdüzenci) Handbook of  Child Psychology'-
sinde (Worcester, 1931), y. 94-127; Jean Piaget, Moral Judgment of  the Child (Glen-
coe, 1949); Abram Kardiner, The Psychological Frontiers of  Society (New York, 
1945). Bu sonuncusu, çeşitli toplumlardaki çocuk yetiştirme yöntemleriyle bunların 
yetişkinlerin kişiliğiyle olan ilişkisini incelemektedir. 

Topluluğun kişi üzerindeki etkisi kişibilimcilerle başkalarınca geniş ölçüde in-
celenmiştir. Bkz: B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society (London, 
1926); Coral Gardens and Their Magic (New York, 1935); Ruth Benedict, Patterns 
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of  Culture (New York, 1946); Kari Llewellyn ile E. A. Hoebel, Cheyenne Way (Nor-
man, 1941); M. Fortes ile E. E. Evans Pritchard (yayındüzenciler), African  Political 
System (London, 1940); Melville Herskovits, Man and His Works (New York, 
1948) adlı yapıtlarda, toplumun üyelerine davranış biçimlerini nasıl kazandırdığı 
açıklanmaktadır. Çağcıl toplumlar konusunda bkz: Erich Fromm, Escape from 
Freedom (New York, 1941); John Embree, Suye Mura (Chicago, 1939); Karen Horney, 
The Neurotic Personality of  Our Time (New York, 1937); ile A. H. Maslow, "The 
Authoritarian Character Structure," The Journal of  Social Psychology, 18: 421-44 
(1943). 

Kümeye bağlılığın kişinin iç evrenine yerleşmesi konusu Charles Merriam'm 
The Making of  Citizens (Chicago, 1931) adlı yapıtında tartışılmıştır. Samuel Harper, 
John M. Gaus, Oscar Jaszi, Herbert W. Schneider, Paul Kosok, Robert C. Brooks, 
Carleton J. H. Hayes, Bessie L. Pierce'le Elizabeth Weber'in yine bu konuyu ele 
alan tekkonu incelemeleri çeşitli toplumlarda kullanılan yöntemleri ayrıntılı olarak 
açıklamaktadır. Ayrıca bkz: V. O. Key, Politics, Parties and Pressure Groups (2 nd 
ed., New York, 1947). Chapter 21, ile A. B. Hollingshead, Elmstown's Youth (New 
York, 1948). 

Kişilik ile yönetki konusu üzerinde öncü nitelikteki araştırma Harold D. Lass-
well'in tinçözümsel kuramı yönetki sorunlarının incelenmesine uygulayan Psycho-
pathology and Politics (Chicago, 1930) adlı yapıtıdır. Bilinçsiz güdülenme görüşü 
özünde Freud'a dayanmakla birlikte, bugün tinbilimcilerin çoğunca benimsenmek-
tedir. Bunalım dönemlerinde kişiliğin çöküşü konusunda Roy R. Grinker'le John 
A. Spiegel'in, Gök Gücü görevlilerinin tinsağaltım sorunlarını ele alan Men Under 
Stress (Philadelphia, 1945) adlı eksiksiz incelemesine bakınız. İşleyimdeki buna-
lımlar konusundaki bilgilerin iyi bir özeti için bkz: Norman R. F. Maier, Psychology 
in Industry (New York, 1947). Ayrıca bkz: Joseph M. Goldsen ile Lillian Low, 
"Manager Meets Union: A Case Study of  Personal Immaturity," Hoslett'in Human 
Factors in Management adlı yapıtında. 

Kişinin iş ortamıyla, özellikle doğal örgütle olan ilişkisi bundan sonraki iki 
bölümün ana konusudur; ilgili kaynaklar da orada verilecektir. Dış kümelere bağ-
lılık sorunu üzerindeki geniş yazın, kestirilebileceği gibi, işçi-işveren ilişkileri ala-
nındadır. Bkz. Fritz Roethlisberger, Management and Morale (Cambridge, 1944); 
Neil W. Chamberlain, The Union Challenge to Management Control (New York, 
1948); C. S. Golden ile H. J. Ruttenberg, The Dynamics of  an Industrial Democracy 
(New York, 1942). Savaş sırasında kamu yönetiminde geçici olarak görev alan iş 
adamlarının değer çatışmaları konusunda bakınız: Bruce Catton, War Lords of 
Washington (New York, 1948). 

DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ BÖLÜMLER 

Yüz yüze ilişkilerin niteliğim çok eskiden, bu tür ilişkilerin egemen olduğu 
kümelere "birincil küme" adını veren Charles Cooley incelemişti. Bkz: Cooley, 
Human Nature and the Social Order. Birincil kümeler konusundaki toplumbilimsel 
bilgiler Edward Shiels'in The Present State of  American Sociology (Glencoe, 1948) 
adh yapıtında genel olarak gözden geçirilmiştir. Kümelerin oluşum sürecinin tin-
bilimsel yönleri üzerindeki yayınların genel bir değerlendirmesi için, M. Sherif'le 
H. Cantril'in bu alanla ilgili ayrıntılı bir kaynakçayı da içine alan The Psychology 
of  Ego Involvments (New York, 1947) adlı yapıtına bakınız. 
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Çalışma kümesine bağlılık ile söz konusu bağlılığın ne gibi yaptırımlarla sağ-
landığı konusunda bkz: Roethlisberger ile Dickson, Management and the Worker: 
Stouffer  ib, Ihe American Soldier, Maier, Psyclıology in Industry ile Gardner, 
Human Relations in Industry. Benimsemenin tinbilimi konusunda bkz: Gordon 
Allport, "The Psychology of  Participation," Psychological Review, 53: 117-32 (1946): 
M. Sherif,  The Psychology of  Social Norms (New York, 1936); Floyd Allport, Social 
Psychology, (Boston, 1924); J. T. MacCurdy, The Struciure of  Morale (New York, 
1943). 

Gönülgücünü ölçme yöntemleri konusu için bkz: Ccnrad M. Arensberg ile 
Douglas McGregor, "Determination of  Morale in an Industrial Company," Applied 
Anthropology, I (January - March, 1942). Ayrıca Goodwin VVatson'm (yayındüzenci) 
Civilian Morale adlı yapıtına (New York, 1942) bakınız. Küçük kümeleri inceleme 
yönteminin geniş bir yöntembilimsel tartışması için bkz: Robert F. Bales, Interaction 
Process Analysis (Cambridge, 1950). 

Örgüt dışı benimsemeler sorunu, Barnard, Coyle, Mayo, Roethlisberger, Gardner 
ile dalıa başka birçoklarınca incelenmiştir. Örgütsel benimseme duygularının yı-
kılması ile dışardaki bir kümeye bağlılık duygusunun ortaya çıkması konusundaki 
ilginç bir araştırma, Warner ile Low'un The Social System of  the Modern Factory 
(New Haven, 1945) adh yapıtında yer almaktadır. Neil W. Chamberlain'm The 
Union Challenge to Management Control adlı yapıtında konu işçi birlikleriyle il-
gisi yönünden incelenmektedir. 

Önderin devinci konusunda bkz: Chester I. Barnard "The Nature of  Leadership" 
ile "Dilemmas of  Leadership in the Democratic Process," yazarın Organization and 
Management (Cambridge, 1948) adlı yapıtında; Douglas McGregor, "The Conditions 
of  Effective  Leadership," Hoslett'in Human Facters in Management'mda. Önderlikle 
işçinin uyumu arasındaki ilişkiler konusunda bkz: J. McV. Hunt, Personality and 
Behavior Disorders (New York, 1944). Yönetim görevi yapanların yeniden eğitimi 
konusunda J. R. P. French, Jr., "Re-training an Autocratic Leader," Journal of 
Abnormal and Social Psychology, 34: 224-37 (1944); ayrıca, J. L. Moreno (yayındü-
zenci), Group Psychotherapy (New York, 1945); H. Meltzer, "Humanizing Relations 
of  Key Persons," Hoslett'in Human Factors in Management'mda. Konu üzerindeki 
en eksiksiz inceleme Gringer ile Spiegel'in Msn Under Stress adlı yapıtıdır. 

Önderin bağlılığı üzerindeki karşıt etkiler için bkz: Fritz J. Roethlisberger, "The 
Foreman: Master and Victim of  Double Talk," Hoslett'in Human Factors in Manage-
ment'mda. Konu yine bu yazarın Management and Morale, Gardner'ın Human 
Relations in Industry adh yapıtında da incelenmektedir. Bu konudaki en iyi deney-
sel inceleme belki de Stouffer'la  arkadaşlarının The American Soldier adh yapı-
tıdır (Dürüm 3, Bölüm VIII). William Wister Haines'in savaş sırasında Gök Gücü 
generallerinin vargılarını ele alan Command Decision (Boston, 1947) adlı düşsel 
öyküsü bu konuyu işlemektedir. 

Küme değerlerinin ortaya çıkışı ile korunması üzerindeki en iyi inceleme 
Roethlisberger ile Dickson'ınkidir. Anılan yapıtların çoğunda bu konu üzerinde 
kapalı ya da açık olarak durulmaktadır. Üretimin kısıtlanması konusunda bkz: 
Orvis Collins. Melville Dalton, Donald Roy, "Restriction of  Output and Social 
Cleavage in Industry," Applied Anthropology, 5: 1-4 (1946), Robert N. McMurry, 
"The Problem of  Resistance to Change in Industry," Journal of  Applied Anthropology, 
31: 589-93 (1942); S. B. Mathewson, Restriction of  Output among Unorganized 
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Workers (New York, 1931). Dokuzuncu Bölümde ayrıntılı olarak incelenen say-
gınlık konusu ile onun küme değerleriyle ilgisi konusundaki yayınlar orada anıla-
caktır. 

Kümeye danışma ile elerkil önderlik konusunda bkz: Elton Mayo, Social Prob-
lems of  an Industrial Civilization (Cambridge, 1945). Kümeye danışmanın ayrıntılı 
sorunları ile yöntemleri konusunda Thompson'm The Regulatory Process in OPA 
Rationing'inde savaş sırasındaki belgeye bağlama çalışmalarında kullanılan yön-
temlerin başarılı yönleriyle yetersiz yönleri belirtilmişti. Ayrıca bkz: Robert L. 
Hubbell, "Techniques for  Making Committees Effective,"  Public Administration 
Review, 6: 348-53 (1946). 

ALTINCI, YEDİNCİ BÖLÜMLER 

Örgütlerin karmaşıklığı arttıkça işbölümü konusu da gittikçe artan bir ilgi 
görmüştür. Kuramsal düzeydeki bir tartışma için bkz: Weber, Social and Economic 
Organization ile Durkheim, The Division of  Labor in Society. 

işbölümü konusu Birleşik Amerika'da bilimsel yönetim akımının başlıca ilgi 
konusu olmuştur. Bakınız: Frederick W. Taylor, Scientific  Management (New York, 
1921). Çahşma örgütlerinde "kişi etmeni"nin taşıdığı önemin anlaşılması, araştır-
ma yazanağım Roethlisberger ile Dickson'ın yazdıkları Hawthorne incelemeleriyle 
başlamıştır. Kişi davranışının örgütün ta kendisi olduğu konusundaki artan bilinç-
lenme, John D. Glover ile Ralph M. Hower'in The Administration başlığıyla bastır-
dıkları (Chicago, 1949) betikte yer alan bir dizi Harvard işletmecilik Okulu örnek-
olaylarmda yansıtılmış bulunmaktadır. Kişi ilişkileri görüşü, bir kurama dayanak 
olabilecek oldukça bol bir işlenmemiş gereç yığını ortaya çıkarmıştır. Örneğin, 
bkz: W. F, Whyte (yayındüzenci), Industry and Society (New York, 1946). 

Örgütlenmiş davranışlar konusunda kuramlar geliştirmek amacıyla yapılmış 
belki de en başarılı çalışmalar şunlardır: Barnard, The Functions of  the Executivei 
Simon, Administrative Behavior; Philip Selznick, "Foundation of  the Theory of  Or-
ganization," American Sociological Review, 13: 25-35 (1948). 

Kamu yönetiminde işbölümü konusu daha çok örgüt birimleri açısından ele 
alınmıştır. Leonard D. Whitein Introduction to the Study of  Public Administration'ı 
(New York, 1925) ile W. F. Willoughby'nin Principles of  Public Administration'ı 
(Washington, 1922), işbölümü konusunda uygulayıcılara kılavuzluk edecek kamu 
yönetimi ilkeleri ortaya koymak yolundaki çabalara öncülük etmişlerdir. Öne sür-
dükleri görüşlerde sonradan birtakım değişiklikler olmakla birlikte, bunlar, kamu 
yönetimine özelliğini veren yapıtlardır. Luther Gulick'in, L. Gulick ile Lyndall 
Urwick'in (yayındüzenciler) Papers on the Science of  Administration'ında (New 
York, 1937) yayımlanan "Notes on the Theory of  Organizaton" başlıklı yazısı, ka-
mu yönetimi öğrencilerinin eline bu işbölümü kuramının düzenli bir açıklamasını 
vermiştir. 

Bu ilkeler eleştirilmiştir. Charles S. Hyneman'm "Administrative Reorganization: 
An Adventure into Science and Theology," Journal of  Politics, L 62-75 (February, 
1939) başlıklı yazısı, özellikle üye generklerdeki yeniden örgütlenme akımım sert 
bir biçimde eleştirmekte, Schuyler Wallace'ın Federal Departmentalization'ı (New 
York, 1941) President's Committee on Administrative Management ile başkalarının 
yaptıkları önerileri kuşkuyla karşılamakta, Simon'ın Administrative Behavior'ı (bö-

45 



lüm II) geleneksel ilkeleri ussal tutarsızlıkları bulunan "atasözleri" olarak nite-
lendirip eleştirmekte, Macmahon, Millett, Ogden Administration of  Federal Work 
Eelief'te  komuta birliği konusunda önemli sorular ortaya atmakta, Robert A. Dahi 
"Validity of  Organization Theory," Public Administration Review, 7: 281-3 (Autumn, 
1947) başlıklı yazısmda örgüt "ilkeleri" arama amacını güden akıma yıkıcı eleşti-
riler yöneltmektedir. 

SEKİZİNCİ, DOKUZUNCU BÖLÜMLER 

Yönetkil çoğulcular, "egemenliğin bölünmezliği" kuralına belki de ilk kez karşı 
çıkmışlardı. Ancak onlar yetkenin tinbiliminden çok, toplumdaki bireylerin "ülev-
leri" ile "ödevleri" üzerinde duruyorlardı. Çoğulculuk tartışması konusunda bkz: 
Harold J. Laski, A Grammar of  Politics (New Haven, 1925); The Problems of  Sov-
ereignty (New Haven, 1971); Authority in the Modern State (New Haven, 1919): 
Leon Duguit, Law in the Modern State Cçev: Harold Laski ile Freda Laski, New 
York, 1919); çoğulcu düşüncenin belirli bir kuruma uygulanması konusunda bkz: 
J. N. Figgis, Churches in the Modern State (London, 1913). 

Yönetimde geleneksel yetke kavramına ilk karşı çıkan belki de Mary Parker 
Follett'ti. Adı geçenin New State (New York, 1918) ile Creative Experience (New 
York, 1924) adlı betikleriyle yine onun H. C. Metcalf  ile Lyndall Urwick'ce yayım-
lanan Dynamic Administration: The Collected Papers of  Mary Parker Follett'ine 
(New York, 1942) bakınız. 

Doğrulİuk düşüncesini Weber, özellikle Durkheim düzenli olarak incelemişler-
dir. Bu düşüncenin gelişmesi için bkz: Parsons, The Structure of  Social Action. 
Burada kullanıldığı anlamda sözcük Barnard'ın (The Functions of  the Executive), 
Simon'ın (Administrative Behavior) kullandıkları anlama bir ölçüde benzemekte, 
ancak bu bölümlerde biraz daha geliştirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Selznick'in 
''Foundation of  the Theory of  Organization"ına bakınız. Yetkenin etki alanı konu-
sunda bkz: Bruno Bettelheim, "Individual and Mass Behavior in Extreme Situations," 
Journal of  Abnormal and Social Psychology, 38: 417-52 (1943); Alexander Leighton, 
The Governing of  Men; Stouffer  ib„ The American Soldier. Karma vargılar ile var-
gılama sürecinin niteliği konusunda bkz: Paul Appleby, Big Democracy ile Policy 
and Administration (University of  Alabama, 1949). 

Boyun eğmenin tinbilimi, kişinin örgütle olan ilişkisi bakımından göz önünde 
bulundurulması gereken önemli bir konudur. Daha önce, Üçüncü Bölüm'de bu ko-
nudaki birçok yayınlardan söz edilmiştir. Erginin niteliği ile tinsel dayanakları 
Donald W. Calhoun'un yakında yayımlanacak olan Psychology of  Subordination 
adlı yapıtında çok derin bir görüşle incelenmektedir. "Beklenen tepkiler kuralı"nı 
ilk kez Cari J. Friedrich sunmuştur: "Publicity and the Nature of  Administrative 
Responsibility," Public Policy (Cambridge, 1940) Dürüm 1. 

Toplumsal katmanlaşma sorununun kuramsal bir incelemesi için bkz: Talcott 
Parsons, "An Analytical Approach to a Theory of  Social Stratification,"  yine bu 
yazarın Essays in Sociological Theory'si; Kingsley Davis, "Conceptual Analyses of 
Stratification,"  American Sociological Review, 7: 309-31 (1942); Chester I. Barnard, 
"Functions and Pathology of  Status Systems in Formal Organizations," VVhyte'ın 
Industry and Society'sinde. Bu alandaki yayınlar konusunda Edward Shiels'in 
Present State of  American Sociology'sine bakınız. Deneysel bir inceleme için bakı-
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nız: Warner ile Lunt, The Status System of  a Modern Community; James West, 
Plainvills USA (New York, 1945); Harold Kauffman,  Prestije Classes in a New 
York Rural Community (Cornell University Agricultural Experiment Station 
Memoir, 260, 1944); A. B. Hollingshead, Elmstown's Youth; yabancı bir topluluk 
üzerindeki bir inceleme için bkz: Martin Yang, Chinese Village (New York, 1945); 
özel sorunlar için bkz: W. Lloyd Warner ile Leo Srole, The Social Systems of 
American Ethnic Groups (New Haven, 1946); Franklin Frazier, The Negro Family 
in the United States (Chicago, 1939). 

Saygınlık ile devinç sorununun genel bir açıdan incelendiği yayınlar şunlardır: 
John W. Bennett ile M. M. Tumin, Social Life  (New York, 1948); Richard Centers, 
The Psychology of  Social Classes (Princeton, 1949); çeşitli uğraşların gördükleri 
saygınlık konusunda bakınız: W. Coutu, "The Relative Prestige of  Twenty Pro-
fessions,"  Social Forces, 522-9 (1936); Maphecus Smith, "An Empirical Scale of 
Prestige Status of  Occupations," American Sociological Review, 8: 185-92 (1943). 

İşleyim yaşamındaki saygınlık sıralaması konusunda Hawthorne incelemeleri 
ile o araştırmayı yapanların yayınlarına bakınız. Ayrıca bkz: Burleigh Gardner, 
"The Factory as a Social System," Whyte'm Industry and Society'sinde; Norman 
R. F. Maier, Psychology in Industry. 

ONUNCU, ON BİRİNCİ BÖLÜMLER 

Bildirişme sorunu düşünbilimsel bir düzeyde aşağıdaki kaynaklarda ele alın-
mıştır: Suzanne K. Langer, Philosophy in a New Key (Cambridge, 1942); Rudolf 
Carnap, The Logical Syntax of  Language; Charles W. Morris, Sign, Language and 
Behavior (New York, 1946); A. N. Whitehead, Symbolism: Its Meaning and Effects 
(New York, 1927); Ernest Cassirer, Language and Myth (New York, 1946); yine bu 
yazarın Myth of  the State'i (New Haven, 1946); Ogden ile Richards, On the Meaning 
of  Meaning (London, 1932); Frederick Bodmer (Lancelot Hogben, yaymdüzenci), 
The Loom of  Language (New York, 1944). 

Herkesin daha kolay anlayabileceği bir düzeydeki en önemli araştırmalar an-
lambilimcilerin incelemeleridir. Anlambilimciler, kimi kez konuyu aşırı ölçüde ya-
lınçlaştırmakla birlikte, sözcüklerin kullanılmasından ya da kötüye kulanılmasın-
dan doğan sorunlardan bir bölümüne parmak basmaktadırlar. Örneğin bkz: S. I. 
Hayakavva, Language in Action (New York, 1939), Stuart Chase, The Tyranny of 
Words (New York, 1944). Ayrıca Genel Anlambilim Kurumu'nca yayımlanan ETC. 
adlı dergiye bakınız. 

Birinci Büyük Savaş'tan sonra, yalnız kamuoyunun gücü konusunda değil, 
ona yön verebilme konusunda da bir bilinçlenme belirmiştir. Walter Lippmann, 
Public Opinion adlı yapıtıyla (New York, 1922) kamuoyunun niteliği üzerinde belki 
de ilk düzenli çözümlemeyi yapmış oldu. Propaganda Technique in the World Waı-
adlı yapıtın (New York, 1927) yazarı olan Harold D. Lasswell, yığınsal bildirişme 
araçlarının kamuoyuna yön vermedeki etkisini tartışma konusu yaptı. O günden 
bu yana yığınsal bildirişme araçlarına karşı duyulan ilgi artmıştır. Lasswell, Casey, 
Smith'in Propaganda, Communication and Public Opinion adlı yapıtında (Princeton, 
1946) bu alanda 2500'den çok betikle dergi yazısına yollamalar yapılmaktadır. Bu-
nunla birlikte, bu konuda örgütsel bildirişmeden çok yığınsal bildirişme araçları-
nın etkileriyle sonuçlarının incelenmesi üzerinde durulmaktadır. 
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Bildirişme konusunda deneysel içerik ölçerleri geliştirmek amacıyla önemli 
çalışmalar yapılmıştır. Yöneticilerin bu tür araçları gerek gelen, gerek giden bil-
dirişmelerde kullanabilmeleri gerekir. Örneğin bkz: Harold Lasswell, Analyzing 
the Content of  Communication (Washington, 1941); N.C. Leites ile I. Pool, On 
Content Analysis (Washington, 1942); A. Geller, D. Kaplan, H. D. Lasswell, The 
Differential  Use of  Flexible and Rigid Procedures of  Content Analysis (Washington, 
1942); I. Janis, R. Fadner, M, Janowitz, Reliability of  Content Analysis Techniques 
(Washington, 1942); H. D. Lasswell, "Some Provisional Categories for  the Analysis 
of  Symbolic Data, Psychiatry, 1: 197-204 (1937); Milton Stewart, "Importance in 
Content Analysis: A Validity Problem," Journalism Quarterly, 20: 286-93 (December, 
1943). 

Yöneticinin, alıcıların ya da başkalarının kendi çalışma izlencesine karşı nasıl 
bir tepki gösterdiklerini öğrenebilmesi, bildirişme araştırmasının bir başka dalı 
olan kamuoyu araştırmaları dolayısıyla çok kolaylaşmıştır. Bu konu, daha çok iz-
lencelerin uygulanmasıyla ilgili olduğundan Yirmi Üçüncü Bölüm'le ilgili kesimde 
ele alınmıştır. 

Örgütsel bildirişme konusundaki yayınlar oldukça azdır. Gerek Barnard 
(Functions of  the Executive), gerek Simon (Administrative Behavior) konuyu ge-
nel bir düzeyde incelemektedirler. Sorunun dağınık birtakım yönlerine ışık tutan 
yayınlar da vardır. Örneğin, J. J. Corson, aşağıdaki yazısında bildirişme düzenin-
deki tıkanıklıkların buyrukların ilgililere ulaşmasım engelleyebileceği görüşünü 
benimsemektedir. "Weak Links in the Chain of  Command," Public Opinion Quarterly, 
9: 346-9 (1945). Rudolph Flesch, The Art of  Plain Talk adlı yapıtında (New York, 
1946) gereğinden çok güç bir dil kullanılmasından doğan engeller sorununu ele 
almaktadır. Roethlisberger, Management and Morale adh yapıtında Gardner'ın 
Human Relations in Industry'sinde yaptığı gibi, saygınlık ayrılıklarından doğan dil 
güçlükleri sorunu üzerinde durmaktadır. The Governing of  Men adlı yapıtında 
Leighton, yine bu sorunu değişik algı dayanaklarıyla ilgisi açısından ele almakta-
dır. Stouffer  ib da, The American Soldier adlı yapıtta subaylarla erler arasındaki 
ilişkilerle ilgili olarak yine bu konu üzerinde durmaktadır. Yönetsel bildirişme ko-
nusunun daha düzenli bir biçimde anlatılmasına olsun, düzenli araştırmalara konu 
olmasına olsun bugün de gerek duyulmaktadır. 

ON İKİNCİ, ON ÜÇÜNCÜ, ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLER 

Kurmay, eylemci, yardımcı görevler konusundaki geleneksel düşünceler için 
bkz: Leonard D. White, An Introduction to the Study of  Public Administration 
(üçüncü baskı, New York, 1948); John B. Thurston, "Managerial Control Through 
Industrial Engineering," U. S. Bureau of  the Budget, Conference  on Organization 
and Methods Work, First Series, 1946; Marshall E. Dimock, The Executive in Acticn 
(New York, 1945); Fritz Morstein Marx, The President and His Staff  Services 
(Chicago, 1947); John Millett, "Working Concepts of  Organization," Fritz Morstein 
Marx'ın (yayındüzenci) Elements of  Public Administration'mda (New York, 1946); 
The President's Committee on Administrative Management, "The White House 
Staff,"  Administrative Management in the Government of  the United States (1937); 
son olarak da kuşkusuz Hoover Kurulu yazanağı. 

Genel bir toplumsal olay olarak özekçilik eğilimi konusunda bkz: Temporary 
National Economic Committee'nin tekkonu incelemeleri; Robert Brady, Business 
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as a System of  Power (New York, 1942); Adolf  A. Berle ile Gardiner C. Means, 
Modern Corporations and Private Property (New York, 1933); James Burnham, 
The Managerial Revolution (New York, 1941); J. Schumpeter, Capitalism, Socialism 
and Democracy (New York, 1943); Kari Polanyi, The Great Transformation  (New 
York, 1944). 

Yönetkibilimciler özekçilik konusunu yargılamadan çok alan açısından ince-
lemişlerdir. Örneğin bkz: George C.S. Benson, The New Centralization (New York, 
1941); ayrıca David B. Truman, Administrative DeCentralization (Chicago, 1940); 
George C. S. Benson, "A Plea for  Administrative Decentralization," Public Adminis-
tration Review, 7: 170-8 (Summer, 1947); Carle C. Zimmerman, "Centralism versus 
Localism in the Community," American Sociological Review, 3: 155-66 (1938); James 
W. Fesler, Area and Administration (University, Alabama, 1949); Graduate School, 
U. S. Department of  Agriculture, Washington - Field Relations in the Federal Service 
(Washington, 1942). 

Vargılamada özekçilik eğiliminin bir eleştirisi için bkz: Williard N. Hogan, 
"A Dangerous Tendency in Government," Public Administration Review, 6: 235-41 
(Summer, 1946). Buna aykırı bir görüş için bkz: O. Glenn StahI, "Straight Talk 
about Label Thinking," Public Administration Review 6: 362-7 (Autumn, 1946). Ay-
rıca bkz: George W. Bergquist, "Coordinating Staffs-are  they Really Dangerous?" 
Public Administration Review, 7: 179-83 (Summer, 1947); Felix A. Nigro, "Some 
Views on the Staff  Function," Personnel Administration, 10: 10-13 (November, 1947); 
Dimock, The Executive in Action. 

ON BEŞİNCİ, ON ALTINCI, ON YEDİNCİ BÖLÜMLER 

Kamusal görevli yönetimi konusundaki ana yapıt Mosher ile Kingsley'in Public 
Personnel Administration'ıdır (gözden geçirilmiş baskı, New York, 1941). Işleyimin 
görevli sorunlarını ele alan yeni yapıtlar şunlardır: Paul J. Pigors ile Charles A. 
Myers, Personnel Administration: A Point of  View and a Method (New York, 1947); 
Milton L. Blum, Industrial Psychology and its Social Foundations (New York, 1949). 

Görevli alma sorunları konusunda bkz: Paul W. Boynton, Selecting the New 
Employee: Techniques of  Employment Procedure (New York, 1949). OSS Assessment 
Staff'ın  Assessment of  Men adlı betiğinde (New York, 1948) bu örgütün ikinci Bü-
yük Savaş sırasında kullandığı seçme yöntemleri gözden geçirilmekte; Cari J. 
Friedrich, William C. Bayer, Sterling D. Spero, John F. Miller, George A. Graham'ın 
Problems of  the American Public Service'inde (New York, 1935) kimi görevli alma 
sorunlarıyla ilgili öğütler bulunmaktadır: Lucius Wilmerding'in Government by 
Merit'inde (New York, 1935) yaşamuğraşı düzem olumlu bir görüş açısından ele 
alınmaktadır. 

Görevli düzeninin gelişimi ile kayırmaya karşı savaş konusunun genel bir in-
celemesi için bkz: Dwight Waldo, The Administrative State (New York, 1948); 
United States Civil Service Commission, History of  the Federal Civil Service 
(Washington, 1941); Leonard D. White, Introduction to the Study of  Public Ad-
ministration (Gözden geçirilmiş baskı, New York, 1939); Birleşik generk yöneti-
mindeki yazçizciliğin bir incelemesi için bkz: John Fisher, "Let's Go to the Spoils 
System," Harpers Magazine, 191: 356-67 (October, 1945); ayrıca Floyd B. Reeves, 
"Civil Service as Usual," Public Administration Review, 4: 327-40 (Autumn, 1944). 
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Birleşik Amerika'da bir yaşamuğraşı düzeni kurulması konusunda bkz: Com-
mission of  lnquiry on Public Service Personnel, Better Government Personnel (New 
York, 1935); Leonard D. White, Government Career Service (Chicago, 1935); Inter-
national City Managers' Association, A Career Service in Local Government (Chi-
cago, 1937); Arthur W. Macmahon ile John D. Millet, Federal Administrators (New 
York, 1939). Görevli yönetimindeki yaşamuğraşları konusunda bkz: D. M. Smythe, 
Careers in Personnel Work (New York, 1946). Öbür ülkelerdeki yaşamuğraşı düzeni 
konusunda birçok aydınlatıcı incelemeler vardır. İngiltere için bkz: Herman Finer, 
The British Civil Service (London, 1937); J. Donald Kingsley, Representative Bu-
reaucracy (Yellow Springs, 1944); Fransa için bkz: Walter R. Sharp, The French 
Civil Service: Bureaucracy in Transition (New York, 1931); isviçre için, Cari J. 
Friedrich ile Taylor Cole, Responsible Bureaucracy, a Study of  the Swiss Civil 
Service (Cambridge, 1932); Almanya için: Cari J. Friedrich, Constitutional Govern-
ment and Democracy. 

Öğretim düzeyleriyle kamu görevi yaşamuğraşları arasındaki ilgi için bkz: 
Leonard D. White, Government Careers for  College Graduates (Chicago, 1937); 
Commission of  Inquiry on Public Service Personnel, Better Government Personnel, 
Lewis Meriam, Public Service and Special Training (Chicago, 1936); George A. 
Graham, Education for  Public Administration (Chicago, 1941); Lloyd M. Short, 
Personnel Problems Affecting  Social Scientists in the National Civil Service (New 
York, 1946); The Interdepartmental Advisory Committee on Scientific  Personnel 
for  the President's Scientific  Research Board, United States Advisory Committee 
on Scientific  Personnel. The Scientist as a Government Employee (Washington, 
1947). Bilimyurtlanyla yaşamuğraşı düzeni arasındaki ilişki için bkz: Charles W. 
Weitz, "Joint College - Federal Service Council," Public Administration Review, 
8: 13-17 (Winter, 1948). 

Görev bölütlemesi konusunda bkz: Mosher ile Kingsley (kullanılan yöntemler 
kapsayıcı bir bakışla gözden geçiriliyor); ayrıca bkz: Lewis Meriam, Public Personnel 
Problems from  the Standpoint of  an Operating Officer  (Washington, 1938); Philip 
M. Mayer, "Facing the Federal Classification  Problems," Personnel Administration, 
1: 1-4 (May, 1939). Görev bölütlemesinin gelişimi için bkz: Ismar Baruch, History 
of  Position Classification  and Salary Standardization in the Federal Service, 1789-1938 
(Washington, 1939). Görev bölütlemesi konusundaki ana yapıt Ismar Baruch'un 
Position Classification  in the Public Service'idir. (Chicago, 1941). 

Eğitim konusunda bkz: Earl Brooks, In Service Training of  Federal Empîoyees, 
(Chicago, 1938); George D. Halsey, Training Empîoyees (New York, 1949); Morris 
B. Lambie (yayındüzenci), Training for  the Public Service (Chicago, 1935); Civil 
Service Assembly of  the United States and Canada, Employee Training in the Public 
Service (Chicago, 1941); Earl G. Planty, William S. McCord, Carlos, A. Efferson, 
Training Empîoyees and Managers for  Production and Teamwork (New York, 1948); 
John E. Devine, Post Entry Training in the Federal Service (Chicago, 1935). Yazar-
ların bildiğine göre, yönetsel eğitimle toplumdaki öbür kuramsal durumlar arasın-
da ilişki kurmak amacıyla girişilmiş bir çalışma yoktur. 

ON SEKİZİNCİ, ON DOKUZUNCU BÖLÜMLER 

Kuramsal bir düzeyde, örgütü denge durumunda bir dizge olarak en geniş bir 
açıdan ele alan yapıt kuşkusuz Chester I. Barnard'm Functions of  the Executive'idir. 
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Ayrıca bkz: Simon, Administrative Behavior; Thompson, The Regulatory Process in 
OPA Rationing; Selznick, TVA and the Grass Roots. Ayrıca "Committee on Public 
Administration Cases"in örnekolaylarına bakınız. Tecim örgütleriyle işleyim örgüt-
lerinde denge sorunu üzerindeki bir tartışma için bkz: Wroe Alderson, "Survival 
and Adjustment in Behavior Systems," Reavis Cox ile Wroe Alderson'ın Theory in 
Marketing'inde (Chicago, 1949). 

Odegard'ın Pressure Group; The Story of  the Anti-Saloon League, Pendleton 
Herring'in Group Representation before  Congress adlı yapıtlarında (Baltimore, 
1929) çıkar kümeleri ile başvurdukları yöntemler üzerinde durulmaktadır. Pendleton 
Herring'in Public Administration and the Public Interest'inde (New York, 1936) 
düzenleyici kuruluşlar da inceleme kapsamına alınmışlardır. Bütün bu inceleme-
ler, özel kümelerin kendi aralarındaki karşılıklı etkilerle değil, generk üzerinde 
yaptıkları baskılarla ilgilenmişlerdir. Kenneth Crawford'ın  The Pressure Boys'unda 
(New York, 1939) gerek özel, gerek kamusal baskı kümelerinin "President's 
Committee on Administrative Management"ın yaptığı önerilere karşı gösterdikleri 
tepkiler incelenmektedir. Yönetimde görevli kümelerce yapılanlar da içinde olmak 
üzere, yasaları etkileme eylemlerinin bir incelemesi için bkz: Dorothy Detzer, 
Assignment on the Hill (New York, 1948); tarımcılar kümesinin baskıları konusunda 
bkz: C. M. Martin, "The Bureau of  Agricultural Economics under Fire: A Study 
in Valuational Conflicts,"  Journal of  Farm Economics, 28: 5635-68 (1946). V. O. 
Key'nin Politics, Parties and Pressure Groups adlı yapıtında (gözden geçirilmiş bas-
kı, New York, 1947) yönetsel örgütlerce başvurulan varlığı sürdürme oyunları çok 
sayıda belgeye dayanılarak incelenmektedir. 

Duyurma konusundaki yöntemler konusunda bkz: James L. McCamy, Govern-
ment Publicity (Chicago, 1939); Harold L. Stokes, "Executive Leadership and the 
Growth of  Propaganda," American Political Science Review, 35: 490-500 (1941). 

YİRMİNCİ BÖLÜM 

Betiğin örüsünde de belirtildiği gibi, son yıllarda tasarlama üzerinde yapılan 
tartışmaların çoğu, generkin ülkenin geçimsel geleceğini tasarlama konusundaki 
sorumluluğuna ilişkin yönetki sorunu üzerinde toplanmıştır. Bu tartışmalarda öne 
sürülen çeşitli görüşler için bkz: Friedrich Hayek, The Road to Serfdom  (Chicago, 
1944); Barbara Wootton, Freedom Under Planning (Chapel Hill, 1945) ile Plan or 
No Plan (New York, 1935). Herman Finer, The Road to Reaction adlı yapıtında 
(Boston, 1945) Hayek'i bir yönetkibilimci açısından eleştirmektedir. 

Tasarlamanın niteliği ile anlamı konusunda bkz: George B. Galloway ile ar-
kadaşları, Planning for  America (New York, 1941); işleyimdeki tasarlama konu-
sunda bkz: E. H. Hempel, Top Management Planning (New York, 1945); Cari 
Landauer, The Theory of  National Economic Planning (gözden geçirilmiş baskı, 
Berkeley, 1947); Abba P. Lerner ile Frank D. Graham (yayındüzenciler), Planning 
and Paying for  Full Employment (Princeton, 1946); Abba Lerner, The Economics 
of  Control (New York, 1944). Çeşitli ülkelerdeki tasarlama konusunda bkz: National 
Resources Planning Board, National Planning in Selected Countries (Washington, 
1941); generk tasarlaması konusunda bkz: John Millett, The Process and Or-
ganization of  Governmental Planning (New York, 1947). Seymour Harris, Economic 
Planning adlı yapıtında (New York, 1949) çeşitli ülkelerdeki tasarlama çalışmaları-
nı gözden geçirmektedir: Arthur Holcombe, Government in a Planned Democracy'-
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sinde (New York, 1935) Yeni Düzen döneminin başlarındaki tasarlama sorunlarını 
incelemektedir. Lewis L. Lorvvin, Time for  Planning'inde (New York, 1945) savaş 
sonrası döneminde tasarlamanın gerekliliğini savunmaktadır. ABG'nin giriştiği ta-
sarlame, çalışmalarından biri için bkz: Charles E. Merriam, "The National Resources 
Planning Board: Chapter in American Plaııning Experience," American Political 
Science Review, 48: 1075-88 (December, 1944). Kent tasarlaması konusunda bkz: 
Institute for  Training on Municipal Administration, Local Planning Administration 
(gözden geçirilmiş baskı, Chicago, 1948); Robert A. Walker, The Planning Function 
in Local Government (Chicago, 1941). 

YİRMİ BİRİNCİ, YİRMİ İKİNCİ BÖLÜMLER 

Thompson'ın The Regulatory Process in OPA Rationing'i savaş sırasında kuru-
lan bir düzenleyici izlenceyi inceleme konusu yapmaktadır. Robert K. Merton'ın 
bir savaş borç belgitleri diziçabasmı toplumbilimsel açıdan inceleyen Mass Per-
suasicn'ında (New York, 1946) da değerli bilgiler vardır. Lewis Dexter'in So What 
to Do Something About It adı altında yayımlanacak yapıtında toplumsal düzeltim 
konusunda başvurulan yönlemler incelenmektedir. 

Süredurumu yenme sorunu üzerindeki en iyi incelemelerden biri John Dewey'-
nin Human Nature and Conduct adlı (New York, 1922) soyyapıtıdır; ayrıca yazarın 
The Public and its Problems adh yapıtına da (New York, 1927) bakınız. W. F. 
Ogburn'ün Social Change'i (New York, 1922) konuyu "ekinsel gecikme" kavramı 
açısından ele almaktadır. Direnmelerin önlenmesi konusundaki yayınların çoğu 

, alıcılardan çok örgüt içindeki görevlilerin gösterdikleri direnmeleri ele almakta-
dır. Cox ile Anderson'ın (yayındüzenciler) Theory in Marketing adlı yapıtında, ko-
nuya ürünlerin pazarlanmasıyla ilgisi açısından bakan birçok yazılar vardır. 

Kümeye danışma konusunda da en önemli incelemeler çalışanların işbirliğini 
sağlamak sorunuyla ilgili olarak yapılmıştır. Bu alanda Mayo ile arkadaşlarının 
çalışmaları önem taşımaktadır. 

Yönetsel Yöntem konusundaki en iyi yazılardan biri Dwight Waldo'nundur: 
"Government by Procedure," Marx'm Elements of  Public Administration'ında. Ay-
rıca bkz: Comstock Glaser, Administrative Procedure (Washington, 1941). Çeşitli 
kurumlarda kullanılan yöntemler konusunda aşağıdaki yayınlarda bilgi vardır: 
Herring, Public Administration and the Public Interest; V. O. Key, The Administra-
tion of  Federal Grants to States (Chicago, 1937). Aşağıdakilerin tümünde belirli 
kuruluşların karşılaştığı sorunların onların tasarları uygulama yöntemlerini nasıl 
etkiledikleri gösterilmektedir: Selznick, TVA and the Grass Roois; Robert E. Cuch-
man, The Independent Regulatory Commissicn (New York, 1947); Gaus ile Walcott 
Public Administration and the U. S. Department of  Agriculture; Macmahon, Miilett, 
Ogden, The Administration of  Federal Work Relief. 

Yaymaca yöntemleri konusunda bkz: Leonard Doob, Propaganda (New York, 
19,35); Talcott Parsons, "Propaganda and Social Control," Psychiatry, 4: 551-72 
(November, 1942); yaymacanm kısıtlılıkları konusunda bkz: Lazarsfield,  Berelson, 
Gaudet, The People's Choice (2'nci baskı. New York, 1948); bu alandaki yayınların 
bir kaynakçası için bkz: Lasswell, Casey; Smith. Propaganda, Communication and 
Public Opinion. 

Yetki belgesi verme yöntemi yasaların uygulanmasında en çok kullanılan yön-
temlerden biri olmakla birlikte, yazında üzerinde az durulmuştur. Bu konuya ya-
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rarlı bir genel bakış için bkz: W. Brooke Graves, Public Administration in a 
Democratic Society (Boston, 1950); ayrıca bkz: Hugo Wall, "The Use of  the Licence 
Law in the Regulation of  Businesses and Professions,"  Southwestern Social Science 
Quarterly, September, 1931, y. 1-13. 

Yargısal yaptırımlar çok iyi bilinen bir konudur. Bu konu üzerinde bir ince-
leme için Jerome Frank'ın konuyu ince bir biçimde ele alan Courts on Trial'ına, 
ayrıca Arnold'ın The Symbols of  Government'ma bakınız. 

Yönetimde bir araç olarak örneklem incelemeleri konusunda bkz: David B. 
Truman, "Public Opinion Research as a Tool of  Administration," Public Administra-
tion Review, 5: 62-72 (VVinter, 1945); ayrıca bkz: Joel Gordon, "Operating Statistics 
as a Tool of  Management," Public Administration Review, 6: 189-96 (Summer, 1944). 
Saptanmış yöneltilere, ilkelere, yöntemlere uygunluk sağlamada bir araç olarak 
denetleme konusunda bkz: Ford P. Hail, State Control of  Business Through 
Certificates  of  Convenience and Necessity (Bloomington, 1948). 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Amerikan kamu yönetiminde genellikle kullanıldığı anlamda "verimlilik" kav-
ramı üzerindeki belki de en iyi kaynaklar, yönetim sorunlarını inceleyen en son 
iki araştırma kurulu olan "President's Committee on Administrative Management" 
ile Hoover Kurulu'nun yazanaklarıdır. 

Verimlilik, toplumumuzda usbilgisel olduğu gibi ülküsel anlamlar da taşı-
maktadır. Weber'in The Protestant Ethic and the Spirit of  CapitaJism'i ile R. H. 
Tavmey'nm Religion and the Rise of  Capitalism'i (New York, 1926) verimliliğin 
Düzeltim akımlarıyla olan ilgisinin çağbilimsel kanıtını vermekte, Vernon Parring-
ton'm Main Currents of  American Thought'u (Dürüm 3, New York, 1927-1930) bu 
incelemeyi Amerikan çağbilimi bakımından yapmaktadır. Waldo, The Administrative 
State'inde verimlilik kavramının kamu yönetimi akımındaki etkisini incelemekte-
dir. Waldo ayrıca geniş bir kaynakça vermektedir. 

Gerek Leonard D. White, gerek Politics and the Public Service adlı yapıtında 
T.V. Smith, vergi yükümlülerinin başlatıp sürdürdükleri tutumluluk akımının ge-
niş ölçüde özelliği olan, kamu giderlerinde "kuruş kaçırmama" kaygısının yersiz-
liğini belirtmektedirler. Bkz: A. C. Millspaugh, "Democracy and Administrative 
Organization," J. M. Mathews ile J. Hart'm (yayındüzenciler) Essays in Political 
Science'mda (Baltimore, 1937). Bu yazıda tutumluluk akımının gözden düştüğü be-
lirtilmektedir. Ancak ayrıca, yine bu yazarın Hoover Kurulu'ndakine benzer bir 
görüş ileri süren şu yapıtına da bakınız: Toward Efficient  Democracy: The Question 
of  Governmental Organization (Washington, 1949). 

"Toplumsal verimlilik" kavramı için bkz: Marshall E. Dimock, "The Criteria 
and Objectives of  Public Administration," Gaus, White, Dimock'ın The Frontiers 
of  Public Administration'ında (Chicago, 1936); ayrıca yazarın şu yazısı: "Ad-
ministrative Efficiency  Within a Democratic Polity," New Horizons in Public Ad-
ministration'da (Alabama, 1945). 

Verimliliğin ölçülmesi konusunda bkz: Clarence E. Ridley ile Herbert A. Simon'm 
içinde geniş bir kaynakça da bulunan Measuring Municipal Activities adlı yapıtı 
(gözden geçirilmiş baskı, Chicago, 1943). 
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YİRMİ DÖRDÜNCÜ, YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜMLER 

Biçimsel denetim yolları konusunda geniş bir yazın vardır; burada en önemli 
yayınlardan ancak bir bölümü anılabilir. Yargıevlerinin etkisi konusunda, "Attorney 
General's Committee on Administrative Procedure"ın Final Report'u (Washington, 
1940) ile onun dayandığı tekkonu incelemeleri eksiksiz incelemelerdir; seçkin bir 
tüzecinin görüş açısından, daha eski ancak sezgili bir inceleme için bkz: John 
Dickinson, Administrative Justice and the Supremacy of  Law (Cambridge, 1922); 
yönetim tüzesinin yargı yöntemleriyle ilgisi konusunda bkz: James M. Landis, The 
Administrative Process (New Haven, 1938); yargıevlerinin yönetimle ilişkisi soru-
nunun daha çok tüzel bir incelemesi için bkz: Ronald Pennock, Administration and 
the Rule of  Law (New York, 1941). Yargı vargılarının yayımlandığı başlıca betik-
lerden biri Walter Gellhorn'un Administrative Law-Cases and Comments'idir 
(2'nci baskı, Brooklyn, 1947). Yönetimde tüzecilerin etkisi konusunda bkz: Esther 
Lucile Brown, Lawyers, Law Schools and the Public Service (New York, 1948); tü-
zel sorun çözümü konusunun daha ayrıntılı, daha özel bir incelemesi için Thomp-
son'm adı geçen yapıtına bakınız. Yönetsel işlemlerin yargısal denetimi konusun-
daki en sert eleştirilerden biri Jerome Frank'm If  Men Were Angels'ıdır. 

Yasama denetimi konusunda V. O. Key'nin, Fritz Morstein Marx'm Elements 
of  Public Administration'ında yayımlanan "Legislative Control" başlıklı değerli in-
celemesine bakınız; ayrıca Leonard D. White, "Congressional Control of  the Public 
Service," American Political Science Review, 39: 1-11 (January, 1945); yine, bu ya-
zardan "Legislative Responsibilty for  the Public Service," New Horizons in Public 
Administration'da; Marshall E. Dimock, "Forms of  Control över Administrative 
Action," Charles G. Haines ile Marshall Dimock'ın (yayındüzenciler) Essays on the 
Law and Practice of  Governmental Administration (Baltimore, 1935). Ayrıca bkz: 
Roland Young, This is Congress (New York, 1943). Kurultay soruşturmaları konu-
sunda bkz: George B. Galloway, "The Investigative Function of  Congress," American 
Political Science Review, 21: 47-70) (February, 1927); ayrıca, yine bu yazarın 
Congress at the Crcssroads'una (New York, 1946) bakınız; soruşturma yetkisinin 
çağbilimsel gelişimi için bkz: M. N. McGreary, The Development of  Congressional 
Investigative Power (New York, 1940). Yönetim üzerinde bir denetim aracı olarak 
Kurultay'ca verilen ödenekler konusunda bkz: Arthur Macmahon, "Congressional 
Oversight of  Administration: The Power of  the Purse," Political Science Quarterly, 
58: 161-90, 380-414 (June, September, 1943). 

Sıradüzensel denetimin niteliği ile kısıtlılıkları konusunda birçoklarından da-
ha gerçekçi bir görüş için bkz: Cari J. Friedrich, "Administrative Responsibility," 
Friedrich ile Mason'ın Public Policy I'ında (Cambridge, 1940); Appleby, Big De-
mocracy. Bu sorun, daha önce —özellikle Sekizinci ile Dokuzuncu Bölümlerde— 
tartışılan konularla ilgilidir; okuyucuların oralarda anılan kaynaklara bakmaları 
gerekir. 

Okuyucular, doğal denetim biçimleri konusunda, özellikle, kişisel öncül kay-
naklarının incelendiği Üçüncü, Dördüncü, Beşinci Bölümler ile varlığı sürdürme 
konusunun ele alındığı On Sekizinci Bölüm'le On Dokuzuncu Bölüm'e ilişkin kay-
naklara başvurmalıdırlar. Görüş açılarının kurumsallaşması konusunda bkz: Max 
Weber, (Gerth ile Mills çevirisi) Essays in Sociology, özellikle genörgüt konusun-
daki deneme, Frank'm Law and the Modern Mind'ı eski örneklere dayanmanın tin-
bilimini Freud tinbiliminin ışığı altında ele almaktadır; Thompson konuyu savaş 
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sırasında akaryakıt belgeye bağlama kurulunun işlemleriyle ilgili olarak incele-
mektedir. 

Amerikan yaşamını etkileme eğilimi gösteren yönetkil kuramlarla toplumsal 
kuramlar konusunda bkz: Peter Odegard, The American Public Mind (New York, 
1930); Parrington, Main Currents of  American Thought; Herbert Goldhammer, 
"Public Opinion and Personality," American Journal of  Sociology, 55: 346-54 (January. 
1950); Arthur Kornhauser, "Public Opinion and Social Class," American Journal 
of  Sociology, 55: 333-45 (January, 1950); Gardner Murphy ile Rensis Likert, Public 
Opinion and the Individual (New York, 1938) ile Stouffer  ib, The American Soldier. 
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TÜRKÇE - YABANCI KÖKENLİ 
SÖZCÜKLER KILAVUZU* 

A 
abartma(k) mübalağa (etmek) 
abece(sel) alfabe  (tik) 
acun dünya 
açaray nisan 
açıkuyan protesto 
adlam imza 
adlama imzalama, imza 
adlamak imzalamak 
akçal mali 
aktöre (1) ahlak (i) 
algı dayanağı frame  of  reference 
algılama(k) idrak (etmek) 
alantopu tenis 
aidatı hile 
alıcılar müşteriler, clientele 
alıntı iktibas 
alışım kurs 
alışkı âdet 
altyazı dipnot 
ana ortaklık holding 
anamal sermaye, kapital 
anasoy ırk 
anayol cadde 
ancak fakat,  ama 
andaç muhtıra 
anımsama(k) hatırlama(k) 
anlak zekâ 
anlambilim semantik 
anlık zihin 
anlatım ifade 
ansal enteilektürel, zihni 
araç vasıta 
arkdüzen kanalizasyon 
artık fazla 
asamak asansör 

* Burada, sözcüklerin yalnız bu 
verilmiş, dildeki tüm anlamlarını yan; 

ası afiş 
aşağılama (k) hakaret (etmek) 
aşama rütbe, derece 
ateri süvari 
aygıt cihaz 
ayırtkan karakteristik 
ayla hale 
ayral istisna 
ayrıcalık imtiyaz 
aylık çizelgesi bordro 
aytamlık hitabet 
azınlık yönetimi oligarşi 

B 

bağımlı tabi 
bağlaşık müttefik 
basamak kademe 
baskıcı otoriter 
basgıç merdiven 
başat hâkim 
başkaldırı isyan 
başkişi kahraman 
başlam madde 
başman müsteşar 
batar zatürree 
batık giderler sunk costs 
beceri maharet, hüner, skill 
beklenti expectation 
belgesel dokümanter 
belirge karine 
bellek hafıza 
belleten bülten 
betik kitap 
betiklik kütüphane 
betimlemek tasvir etmek 
bırakışma mütareke 

;e kullanıldıkları anlamların karşılıkları 
: karşılıkların verilmesi düşünülmemiştir. 
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biçem üslup, stil 
biçim temmuz 
biçimsel şeklî, formal 
bildirge beyanname 
bildirişme haberleşme, komünikasyon 
bildirmelik tarife 
bildirmen muhabir 
bileşen komponent 
bileşim kompozisyon 
bireşim sentez 
bilger doktor (bilimsel aşaması olan) 
bilgerlik doktora (bilimsel aşama) 
bilgi belgesi form,  formüler 
bilimsözü terim 
birey fert 
birikimli kümülatif 
biriktirim tasarruf 
birincil asli, primary 
birleşke kooperatif 
birleşik federal 
borç belgiti tahvil 
boyun eğme(k) itaat (etmek) 
bozaran haziran 
bozma iptal 
bölek klik 
bölgeleme zoning 
bölmeç taksit 
bölücük paragraf 
bölümleme (k) tasnif  (etmek) 
bölüt sınıf 
bölütleme sınıflandırma 
buluşbelgesi patent 
bunalım buhran; frustration 
buyruk emir 
buyrukçuluk ascendance 
buyurgan(lık) diktatördük) 
buyurmak emretmek 
büğet set 

C 
coşku heyecan 

Ç 
çabacıl(lık) gayretkeş (lik) 
çağbilim (sel) tarihti) 
çağcıl modern 
çakışma düplikasyon, tedahül 
çarpıcı dramatik 
çarpınçlı sansasyonel 
çatma piramit 

çatmal piramidal 
çeki dendirme) ceza(landırma) 
çekisel cezai 
çekince tehlike 
çekit lokomotif 
çevren ufuk 
çıkar menfaat 
çıkışöncesi lisans 
çıkışüstü lisansüstü 
çizelge cetvel, tablo 
çizenek grafik 
çizimci aesinatör 
çoğa nüfus 
çoğulcu plüralist 
çözmek halletmek 
çözüm hal tarzı 

çözümleme (k) tahlil, analiz (etmek) 

D 
dahası hatta 
damıtmak taktir etmek 
davranış behavior 
dayanım metanet 
değerleme takdir 
değgin müteallik 
değimli layık 
değin kadar 
değişme oranı turnover, işçi devri 
değiştirim kambiyo 
dek kadar 
denelge deneme istasyonu 
denetim kontrol 
denetleme teftiş 
denetmen müfettiş 
deney tecrübe 
deneylik laboratuvar 
deneysel ampirik 
denkserlik hakkaniyet 
denli kadar 
derim ağustos 
devinç(lemek) rol (oynamak) 
devineç türbin 
devingeç motor 
devingen hareketli, müteharrik 
devinim hareket 
dışsatım ihracat 
dikeç sütun 
dilev dava 
dinlence tatil 
dinlenek kamp 
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direşme (k) sebat (etmek) 
dirik dinamik 
dirimbilim biyoloji 
dizeç(lemek) dosya(lamak) 
dizelge liste 
dizge sistem 
diziçaba kampanya 
dizin endeks 
doğabilim(ci) fizik  (çi) 
doğal tabii; informal 
doğrulduk) meşrui(yet) 
dokunca zarar 
dokuncak risk 
dolam halka 
doruk zirve 
döngel saat 
dönüşümce isteri 
dördül kare 
dura nokta 
duyardık) hassas(iyet) 
duygudaşlık sempati 
duyunç vicdan 
duyuru ilan 
dürtü drive 
dürüm cilt 
düşgelim rastlantı 
düş kırıklığı sukutu hayal 
düşkü hobby 
düşlem fantezi 
düşsel hayali, muhayyel 
düşünbilim felsefe 
düşünbilimsel felsefi 
düşülkü ütopya 
düşüngü ideoloji 
düzeltim reform 
düzen sistem 
düzence disiplin 
düzey seviye, had 
düzgülü normal 
düzmece sahte 
düzyazı nesir 

E 

eder fiyat 
edilgin pasif 
edimli fiili 
eğretileme istiare, metafor 
ekin (sel) kültür (el) 

el yatkınlığı meleke 
elerimi fırsat 
elerki demokrasi 
elerkil demokratik 
eleştiri tenkit 
elezer sadist 
elezerlik sadizm 
em ilaç 
enaz asgari 
en çok azami 
enuygun optimal, optimum 
erdem fazilet 
erek hedef 
ergi(l) karizma (tik) 
erim menzil 
erinç rahat, rahatlık 
erk iktidar, kuvvet, kudret 
erke enerji 
erkinci (lik) liberal (izm) 
esenleşme selamlaşma 
esenleştirme rehabilitasyon 
esenlik refah,  vvelfare 
eşeysel cinsi, cinsel 
eşgüdüm koordinasyon 
eşgüdümlemek koordine etmek 
eşlem kopya 
etkililik müessiriyet 
etkin aktif,  faal 
etmen faktör,  amil 
evre safha 
evren kâinat 
evrensel üniversel, âlemşümul 
eylem aksiyon 
eylemce harekât 
eylemci line 

G 

geçim, geçimsel yapı ekonomi, iktisa-
diyat 

geçimbilim iktisat, ekonomi 
geçimbilimci iktisatçı, ekonomist 
geçimbilimsel ekonomik, iktisadi 
geçimsel ekonomik 
geçinge bütçe 
geçiş intikal 
geçişlik gümrük 
geçişme(k) tedahül (etmek) 
gedik rahne 
gelim maliyet, maloluş 
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gemilik liman 
genbinit otobüs 
generk devlet 
geııgüdüm strateji 
genel tüze common law 
genörgüt bürokrasi 
gerçekte aslında 
gerek lüzum 
gerekçelemek haklı göstermek 
gerekler requirements 
gergi perde 
gereksinme ihtiyaç 
gezge devriye 
gezenek hol 
gezilik park 
gider masraf 
gidişgeliş trafik 
girişim teşebbüs 
girdi input 
gizdüzen komplo, suikast 
gizemcilik mistisizm 
gizil potansiyel 
gökolaybilim meteoroloji 
gönülgücü moral, maneviyat 
görece nispeten 
göreli nispi 
görev yeri kadro 
görev-içi eğitim hizmet-içi eğitim 
görevli memur, müstahdem 
görevsel fonksiyonel 
görkemli debdebeli, muhteşem 
gövdebilim anatomi 
göverti sebze 
göze hücre 
gözetmen nezaretçi 
gözlem müşahede 
gücemle zorla 
gücemlemek zorlamak, icbar etmek 
gücemli zorunlu, mecburi, mecbur 
gücemlilik zorunluluk, mecburiyet 
gücük şubat 
gücün zorla 
güç kuvvet 
güdü saik, motive, motif 
güdüle(n)me motivasyon 
gülay mayıs 
günek takvim 
günlük gazete 
günoğlu oportünist 
günoğluculuk oportünizm 

güvence teminat 
güzelduyu(sal) estetik 

İ 
ib (ile benzerleri) vs 
içerik muhteva 
içermek ihtiva etmek 
içitimli otomobil (sıfat) 
içkievi meyhane 
içrek esoteric, batini 
ikilem dilemma, kıyası mukassim 
ildeşlik hemşehrilik 
ileti mesaj 
iletişim komünikasyon, haberleşme 
ilhanlık imparatorluk 
ilinti aidiyet 
ilişim ırza geçme 
ilke prensip 
im işaret 
imgelem muhayyile 
imyazı stenografi 
imyazman stenograf 
inakçılık dogmatizm 
inanca garanti 
inançyayar misyoner 
inginlik deflasyon 
istem talep 
istenç irade 
işlemce ameliyat 
işgörü hizmet 
işbırakımı grev 
işlemcilik formalite 
işlemdizisi procedure 
işlendirme istihdam 
işlenmemiş özdek hammadde 
işleyim sanayi 
ivecendik) aceleci(lik), sabırsızdık) 
işletici makinist 
işletkil mekanik 
işletke makine 
işlev(sel) fonksiyon(el) 
iye malik, sahip 
iyelik mülkiyet 
izit film 
izlek tema 
izlemci detektif 
izlence program 

K 
kaldı ki zaten 
kaldıraç manivela 
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kamu amme 
kamuerkçi cumhuriyetçi 
kamuerki cumhuriyet 
kamu istenci halk iradesi 
kamu oylaması referandum 
kamutay parlamento 
kam kanaat 
kanıt delil 
karakezik tifo 
kargaşa anarşi 
kargıma (k) lanetleme (k) 
karışım Ccıhk müdahale (cilik) 
karşın rağmen 
karşıt zıt 
karşıtlık muhalefet;  aleyhtarlık 
kat merci 
katıksız net 
katman tabaka 
kayga ray 
kaynakça bibliyografya 
kayra lütuf 
kendince indî 
kent şehir, belde 
kent yönetimi belediye, şehir idaresi 
kesim kısım 

\ kesimevi mezbaha 
kestiri tahmin 
keşik vardiya 
kez defa 
kıpı an 
kıvanç mahzuziyet 
kıyacı cani 
kimi bazı 
kimi kez bazen 
kip kalıp 
kipyargı stereotip 
kişi insan 
kişibilim antropoloji 
kişicil insancıl, beşeri 
kişigücü insangücü 
kol müfreze,  corps 
kolluk zabıta, polis 
komuta çizgisi hiyerarşi hattı 
komuta düzeni hiyerarşi 
konum mevzi 
korkulu kritik 
korunç sigorta 
korungaç depo 
koşul şart 
koşut paralel 

koyak vadi 
köken menşe 
kökleşik klasik 
köktenci radikal 
köpücük kauçuk 
kurgu montaj 
kuram nazariye, teori 
kurul komisyon, board, meclis 
kurultay kongre 
kurulu düzen statüko 
kuruluş çizeneği teşkilat şeması 
küme grup 

M 

minidiri bakteri, mikrop 
minidiribilim bakteriyoloji 

N 

nerdeyse hemen hemen 
nesne şey 
nesnel objektif,  afaki 
nicelik miktar, kantite 
nitelik mahiyet, kalite 
nitelikli kalifiye 

O 
odak mihrak 
olağan normal 
olanak imkân 
olası muhtemel 
olasılık ihtimal 
olgu vakıa 
olguculuk pozitivizm 
olmazlama veto 
onam izin 
onama muvafakat,  kabul, tasvip 
onar noter 
onursal fahri 
ordugüdüm strateji 
ortaklaşacılık kollektivizm 
orun makam 
oylum hacim 
oysa halbuki 

Ö 
ödem ücret 
ödence tazminat 
ödenç kredi 
ödenek tahsisat 
ödetme tazmin ettirme 
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ödül mükâfat 
ödün taviz 
ödünleyici telafi  edici 
öğe unsur 
öğrence ders 
öğreti doktrin 
ökelik deha 
ölçer test 
ölçmen mühendis 
ölçün standart, norm 
ölçüt kıstas, kriter 
öncüller premises, mukaddemat 
öneri teklif 
öney cephe 
öngörüşlüClük) durendiş (lik) 
önlem tedbir 
önyargı prejüje 
önyüz cephe 
örgen organ 
örgüt teşkilat, organizasyon 
örneklem sample 
örnekleme sampling 
örnekolay vaka, case 
örneksel tipik 
örü metin 
örüntü pattern 
övünç gurur 
öykü hikâye 
öykünme (k) taklit (etmek) 
öyleyse o halde 
özdek(ler) ayniyat; madde (ler) 
özdeksel maddi 
özdeş aynı 
özdeşlik ayniyet 
özdevimsel otomatik 
özek(çi) merkez (ci) 
özence ikramiye, prim 
özgecilik altrüizm, diğerkâmlık 
özgü has 
özgün orijinal 
özgür hür, serbest 
özneldik) sübjektif  (lik), enfüsi(lik) 
özöldürüm intihar 
özveri fedakârlık 
özyapı karakter 

P 

parlar flaş 
pay kota 
paydaş hissedar 

S 
i 

sağaltma tedavi 
sağaltman hekim, doktor 
sağduyu aklıselim 
sağgörü basiret 
sağistem iyiniyet, hüsnüniyet 
sağlama tedarik, ikmal 
sağlıkbilim tıp 
sağlıkbilimsel tıbbi 
sakıngan ihtiyatlı 
saklak ambar, depo 
saklanca konserve 
salt mutlak; sırf 
san unvan 
saptamak tespit etmek 
sarıkezik sarıhumma 
sarmaç(lama) ambalaj (lama) 
satak piyasa, pazar 
satımevi mağaza 
satlıcan zatülcenp 
sav iddia 
savsöz slogan 
savsaklama (k) ihmal (etmek) 
savunma özdekleri stratejik maddeler 
savunman avukat 
savunmanlar birliği baro 
savurganlık israf 
savut silah 
saygınlık statü, itibar 
sayı puan 
sayımlama istatistik 
sayımlamalı istatistik (sıfat) 
sayış hesap 
sayışlamak hesaplamak, hesap etmek 
saylav milletvekili 
sayman muhasebeci 
sayrıl patolojik 
sayrılık hastalık 
seçenek(li) alternatif 
sergel masa 
sergen raf 
sesçil fonetik 
sesleç telefon 
sevi aşk 
sevinmelik bahşiş 
sezdiri ima 
sığa kapasite 
sıkıyalıtım karantina 
sıradüzen hiyerarşi 
sıralaç klasör 
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sıvıtaşır tanker 
sırasayı(lamak) numara(lamak) 
simge sembol 
sindirmek hazmetmek 
sinirceli nörotik 
somut müşahhas 
sonsal marjinal 
sonuyarı ültimatom 
sorun mesele, problem 
sormaca anket, survey 
sorut kestiyoner, soru kâğıdı 
soyyapıt klasik (eser) 
soyut mücerret 
söylence (1) efsane  (vi) 
sözleşme mukavele, kontrat 
sunum arz 
süel askeri 
süer asker 
süerlik askerlik 
süreç vetire, process 
süredurum atalet, inertia 
süreli periyodik 
sürüm değeri rayiç kıymet 

Ş 
şişkinlik enflasyon 
şölen ziyafet 

T 
tanılama teşhis 
tanım tarif 
tanıtaç plaka 
tanıtım reklam 
tanıtlamak ispat etmek 
tanrıbilim teoloji, ilahiyat 
tansık ucube 
tartaç terazi 
tasarı proje 
tasarım tasavvur 
tasar(lamak) plan(lamak) 
taşınca taksi 
tekbiçim deştirmek) standart (laştır-

mak) 
tekerki monarşi 
tekkonu incelemesi monografi 
tekten perakende 
tepi impulse 
tepisel impulsive 
tepki reaksiyon, aksülamel 
tikel kısmi 

tinbilim psikoloji 
tinçözüm psikanaliz 
tinsel manevi, psikolojik 
toplanak kamp 
toplum çalışmam social worker 
toplum çalışması sosyal hizmet 
toplumbilim sosyoloji 
toplumculuk sosyalizm 
toplumsal uyarlık sosyabilite 
töre örf,  âdetler, mores 
tutam deste 
tutkulu hırslı 
tutmalık kira 
tutman kiracı 
tutu ipotek 
tutum tavır, attitude; tasarruf 
tüm tam 
tümce cümle 
tümişlendirme tam istihdam 
türdeş homojen 
türe adalet 
tüze(l) hukuk(i) 

U 
uğrantı kaza 
uğraş meslek 
uğraşı meşgale 
uğraşman profesyonel 
ulak posta 
ulakevi postane 
ulaklama postalama 
ulam kategori 
usa yatkın makul 
usavurma muhakeme 
usbiigisel mantıki 
usbilgisi mantık 
ussal rasyonel, akli 
ussallaştırma rasyonalizasyon 
utanca skandal 
utku zafer 
uyarlamak adapte etmek 
uyarma ihtar 
uygulamalı ameli 
uygulaman teknisyen 
uygulayım teknik 
uygulayımbilim teknoloji 
uyum ahenk, intibak 
uzbilim matematik 
uzgöreç televizyon 
uziş zanaat, sanat 
uzyazı telgraf 
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ü 
üleşimci komünist 
ülev hak 
ülküsel ideal 
ülküt tip 
ürem faiz 
üretim istihsal 
üst-benlik super-ego 
üstenci müteahhit 
üstokul lise 
üşengendik) tembeldik) 
üye generk federe  devlet 

V 
vargı (lamak) karar (vermek) 
verim eylül 
vurgu aksan 

Y 
yadlama reddetme 
yadsımak inkâr etmek 
yağı düşman 
yağyakıt fuel-oil 
yaka kamp 
yakınma(k) şikâyet (etmek) 
yaklaşım approach 
yalın sade 
yalınç basit 
yan(daş) taraf  (tar) 
yangın söndürme itfaiye 
yanılgı hata 
yanıt(lamak) cevap (landırmak) 
yansıtımcalı paranoik 
yansıtmaç radar 
yansıtman temsilci 
yansıtmanlık temsilcilik 
yansıtmak aksettirmek; temsil etmek 
yapı bina; inşaat 
yapmak fabrika 
yapıntı fiksiyon 
yapıt eser 
yapıtasarcı mimar 
yapıtasarcılık mimarlık 
yapma sentetik 
yaptırım müeyyide 
yarar fayda 
yardımakça sübvansiyon 
yargıevi mahkeme 
yargı yeri kaza mercii 
yargıcı hakem 

yargıcılar kurulu jüri 
yarışdaş rakip 
yarışma rekabet 
yarkurul komisyon, komite 
yasa kanun 
yasabetik (kanun) düstur (u) 
yasal kanuni 
yaşam hayat 
yaşamöyküsü biyografi 
yaşamuğraşı kariyer 
yaşantı hayat tecrübeleri 
yaya piyade 
yayaç radyo 
yayındüzenci editör 
yaymaca propaganda 
yazaç harf 
yazanak rapor 
yazçizcilik kırtasiyecilik 
yazgı kader 
yazgıç kalem 
yazık günah 
yazıevi büro 
yazılım kayıt 
yazın edebiyat, literatür 
yazıncakçı daktilograf 
yazmsal edebi 
yazıncak daktilo 
yazman sekreter 
yeğin şiddetli 
yeğleme tercih 
yeğleme gelimi alternatif  maliyet, 

vazgeçme maloluşu 
yelin mart 
yelleç vantilatör 
yemece kanser 
Yenidendoğuş Rönesans 
yerbetim topografya 
yerbetimsel topografik 
yerbilim jeoloji 
yerbölüm(lemek) parsel demek) 
yerçizim harita 
yerel mahalli 
yereysel coğrafi 
yerine getirme infaz 
yerinmek pişman olmak 
yeryağı petrol 
yetenek kabiliyet 
yeterlik ehliyet, liyakat 
yetişim staj 
yetkibelgesi lisans 

4 0 



yetkin mükemmel 
yeykindirmek seferber  etmek 
yeykinim seferberlik 
yığım stok 
yığımcı istifçi 
yığın kitle 
yıkım felaket 
yinelek rutin 
yinelemek tekrarlamak 
yiney spor 
yol hat (telefonda) 
yollama atıf 
yozakçacı(lık) kalpazandık) 
yöndeşlik parti 
yönelteç direksiyon 
yönelti güdülen siyaset, politika 

yönerge talimat 
yönetim idare 
yönetki politika, siyaset, siyasa, 
yönetkil politik, siyasi, siyasal 
yönetmen müdür 
yönlem, yönlemsel taktik 
yöntem metot, usul; teknik 
yöresel mahalli 
yurtlandırma (k) iskân (etmek) 
yüklet kamyon 
yükseltme(k) terfi  (ettirmek) 
yükümlü mükellef 
yürütüm hükümet 
yüzeysel sathi 
yüzlem sayfa 
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YABANCI KÖKENLİ - TÜRKÇE 
SÖZCÜKLER KILAVUZU* 

A 

aceleci (lik) ivecendik) 
adalet denkserlik; türe 
adapte etmek uyarlamak 
âdet alışkı 
âdetler töre (ler) 
âdil denkser 
afiş  ası 
ağustos derim 
ahenk uyum 
ahlak (i) aktöre (1) 
aidiyet ilinti 
aklıselim sağduyu 
akü ussal 
aksettirmek yansıtmak 
aksiyon eylem 
aktif  etkin 
âlemşümul evrensel 
alfabe  (tik) abece (sel) 
alternatif  seçenek (li) 
alternatif  maliyet yeğleme gelimi 
altrüizm özgecilik 
ama ancak 
amatör özengen 
ambalaj (lama) sarmaç (lama) 
ambar saklak 
ameli uygulamalı 
ameliyat işlemce 
amil etmen 
amme kamu 
ampirik deneysel 

• an kıpı 
analiz çözümleme 
anarşi kargaşa 
anatomi gövdebilim 
anket sormaca 

* Burada, sözcüklerin yalmz bu 
verilmiş, dildeki tüm anlamlarını yan: 

antropoloji kişibilim 
arz sunum 
asansör asamak 
asgari enaz 
asker süer 
askeri süel 
askerlik süerlik 
aslında gerçekte 
asli birincil 
aşk sevi 
atalet süredurum, durgunluk 
atıf  yollama 
avukat savunman 
aynı özdeş 
ayniyat özdek(ler) 
ayniyet özdeşlik 
azami en çok 

B 

bahşiş sevinmelik 
bakteri minidiri 
bakteriyoloji minidiribilim 
baro savunmanlar birliği 
basiret sağgörü 
basit yalınç 
batini içrek 
bazen kimi kez 
bazı kimi, birtakım 
belediye kent yönetimi 
beşeri kişicil 
beyanname bildirge 
bibliyografya  kaynakça 
bina yapı 
biyografi  yaşamöyküsü 
biyoloji dirimbilim 
bordro aylık çizelgesi 

3 kullanıldıkları anlamların karşılıkları 
karşılıkların verilmesi düşünülmemiştir. 
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buhran bunalım 
bülten belleten 
büro yazıevi 
bürokrasi genörgüt 
bütçe geçinge 

C 
cadde anayol 
cani kıyacı 
case örnekolay 
cephe önyüz (yapılarda); öney (süer-

likte) 
cetvel çizelge 
cevap (landırmak) yanıt (lamak) 
ceza(landırmak) çeki dendirmek) 
cihaz aygıt 
cilt dürüm 
cinsi eşeysel 
ciro aktarım 
coğrafi  yereysel 
common law genel tüze 
cumhuriyetçi kamuerkçi 
cümle tümce 

D 
daktilo yazıncak; yazmcakçı 
daktilograf  yazıncakçı 
dava dilev 
debdebeli görkemli 
defa  kez 
deflasyon  inginlik 
deha ökelik 
delil kanıt 
demokrasi elerki 
demokratik elerkil 
deneme istasyonu denelge 
derece aşama 
ders öğrence 
depo korungaç, saklak 
desinatör çizimci 
deste tutam 
detektif  izlemci 
devlet generk 
devriye gezge 
diğerkâmlık özgecilik 
diktatördük) buy urgan (lık) 
dilemma ikilem 
dinamik dirik 
dipnot altyazı 
direksiyon yönelteç 

disiplin düzence 
dogmatizm inakçılık 
doktor sağaltman; bilger 
doktora bilgerlik 
doktrin öğreti 
dokümanter belgesel 
dosya (lamak) dizeç(lemek) 
dramatik çarpıcı 
durendişlik öngörüşlülük 
düplikasyon çakışma geçişme 
dünya acun 
düstur yasabetik 
düşman yağı 

E 

edebiyat yazın 
edebi yazınsal 
editör yaymdüzenci 
efsane  (vi) söylence (1) 
ehliyet yeterlik 
ekonomik geçimsel, geçimbilimse i 
emir buyruk 
emretmek buyurmak 
endeks dizin 
enerji erke 
enflasyon  şişkinlik 
enfüsi  öznel 
entellektüel ansal 
eser yapıt 
estetik güzelduyu(sal) 
eylül verim 

F 

faal  etkin 
faaliyet  (ler) eylem (ler), çalışma dar), 

iş (ler), görev (ler) 
fabrika  yapmak 
fahri  onursal 
faiz  ürem 
fakat  ancak 
faktör  etmen 
fantezi  düşlem 
fark  ayrım, ayrılık 
fayda  yarar 
fazilet  erdem 
fazla  artık 
fedakârlık  özveri 
federal  (devlet) birleşik (generk) 
federe  (devlet) üye (generk) 
felâket  yıkım 
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felsefe  düşünbilim 
felsefi  düşünbilimsel 
fert  birey 
fırsat  elerimi 
fiili  eylemli, edimli 
fiksiyon  yapıntı 
film  izit 
fiyat  eder 
fizik  (çi) doğabilimCci) 
flaş  parlar 
fonetik  sesçil 
fonksiyon  görev, işlev 
fonksiyonel  görevsel, işlevsel 
form  bilgi belgesi 
formalite  işlemcilik 
formüler  bilgi belgesi 
formal  biçimsel 
frome  of  reference  bilgi dayanağı 
frustration  bunalım 
fuel  oil yağyakıt 

G 

gayretkeş (lik) çabacıl(lık) 
gazete günlük 
grafik  çizenek 
grev işbırakımı 
grup küme 
gurur övünç 
gümrük geçişlik 
günah yazık 

H 
haberleşme bildirişme, iletişim 
hacim oylum 
had düzey 
hafıza  bellek 
hak ülev 
hakaret aşağılama 
hakem yargıcı 
hâkim başat 
hakkaniyet denkserlik 
haklı göstermek gerekçelemek 
hal tarzı çözüm 
halbuki oysa 
hale ayla 
halk iradesi kamu istenci 
halka dolam 
halletmek çözmek 
hammadde işlenmemiş özdek 
harekât eylemce 

hareket devinim 
harf  yazaç 
harita yerçizim 
has özgü 
hassas (iyet) duyardık) 
hastalık sayrılık 
hat (telefonda)  yol 
hata yanılgı 
hatırlama(k) ansıma(k), anımsama(k) 
hatta dahası 
hayat yaşam 
hayat tecrübeleri yaşantı 
haziran bozaran 
hazmetmek sindirmek 
hedef  erek 
hekim sağaltman 
hemen hemen nerdeyse 
hemşehrilik ildeşlik 
hesap sayış; sayışlama 
hesaplamak sayışlamak 
heyecan coşku 
hırslı tutkulu 
hikâye öykü 
hile aidatı 
hissedar paydaş 
hitabet aytamlık 
hiyerarşi komuta düzeni (çizgisi), 

aşama sırası, sıradüzen 
hizmet işgörü 
hizmet-içi eğitim görev-içi eğitim 
holding ana ortaklık 
hobby düşkü 
hol gezenek 
homojen türdeş 
hukuk (i) tüze(l) 
hücre göze 
hükümet yürütüm 
hüner beceri 
hür özgür 
hüsnüniyet sağistem 

I 
ırk anasoy 
ırza geçme ilişim 

İ 
icbar etmek gücemlemek 
idare yönetim 
iddia sav 
ideal ülküsel 
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ideoloji düşüngü 
idrak (etmek) algı (lamak) 
ifade  anlatım 
ihracat dışsatım 
ihtar uyarma 
ihtimal olasılık 
ihtiva etmek içermek 
ihtiyaç gereksinme 
ihtiyatlı sakıngan 
ikramiye özence 
iktibas alıntı 
iktisadi geçimsel; geçimbilimsel 
iktisat geçimbilim 
iktisatçı geçimbilimci 
ilaç em 
ilahiyat tannbilim 
ilan duyuru 
ima sezdirme 
imkân olanak 
imparatorluk ilhanlık 
imtiyaz ayrıcalık 
imza adlam; adlama 
imzalama(k) adlama(k) 
indî kendince 
infaz  yerine getirme 
informal  doğal 
inkâr (etmek) yadsıma(k) 
input girdi 
insan kişi 
insancıl kişicil 
insangücü kişigücü 
intibak uyum 
intihar özöldürüm 
intikal geçiş 
ipotek tutu 
iptal bozma 
irade istenç 
iskân yurtlandırma 
ispat (etmek) tanıt (lamak) 
israf  savurganlık 
istatistik sayımlama; sayımlamak 
isteri dönüşümce 
istiare eğretileme 
istifçi  yığımcı 
istihdam işlendirme 
istihsal üretim 
istisna ayral 
isyan başkaldırı 
işaret im 
itaat boyun eğme 

itfaiye  yangın söndürme 
itibar saygınlık 
izin onam 

J 

jeologi yerbilim 
jüri yargıcılar kurulu 

K 

kabiliyet yetenek 
kabul onama, benimseme 
kadar dek, değin; denli 
kademe basamak 
kader yazgı 
kahraman başkişi 
kâinat evren 
kalem yazgıç 
kalıp kip 
kalifiye  nitelikli 
kalite nitelik 
kalpazan yozakçacı 
kalpazanlık yozakçacılık 
kambiyo değiştirim 
kamp toplanak; dinlenek; yaka 
kampanya diziçaba 
kamyon yüklet 
kanalizasyon arkdüzen 
kanser yemece 
kantite nicelik 
kanun (i) yasa(l) 
kapasite sığa 
kapital anamal 
karakter özyapı 
karantina sıkıyalıtım 
karar (vermek) vargı (lamak) 
kare dördül 
karine belirge 
kariyer yaşamuğraşı 
karizma (tik) ergi(l) 
kategori ulam 
kauçuk köpücük 
kaza mercii yargı yeri 
keyfi  başına buyruk 
keza yine 
kayıt yazılım 
kaza uğrantı 
kestiyoner sorut 
kırtasiyecilik yazçizcilik 
kısım kesim 
kısmen biraz, bir ölçüde 
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kısmi tikel 
kıstas ölçüt 
kira tutmalık 
kiracı tutman 
kitap betik 
kitle yığın 
klasik kökleşik 
klasik (eser) soyyapıt 
klasör sıralaç 
klik bölek 
kollektivizm ortaklaşacılık 
komisyon kurul, yarkurul 
komplo gizdüzen 
kamponent bileşen 
tompozisyon bileşim 
komünikasyon iletişim, bildirişme 
komünist üleşimci 
kongre kurultay 
konserve saklanca 
kontrat sözleşme 
kontrol denetim 
kooperatif  birleşke 
koordinasyon eşgüdüm 
koordone etmek eşgüdümlemek 
kopya eşlem 
kredi ödenç 
kriter ölçüt 
kritik korkulu; eleştirici 
kudret erk, güç 
kurs alışım 
kuvvet güç 
kuvvetler ayrılığı erkler ayrılıp 
kültür (el) ekin (sel) 
kümülatif  birikimli 
kütüphane betiklik 

L 
laboratuvar deneylik 
lanetleme (k) kargıma (k) 
layık değimli 
liberal (izm) erkinci (lik) 
liman gemilik 
lisans çıkışöncesi; yetki belges-
lise üstokul 
liste dizelge 
literatür yazın 
liyakat yeterlik 
lokomotif  çekit 
lütuf  kayra 
lüzum gerek 

M 

madde özdek; başlam (yasalarda) 
maddi özdeksel 
mağaza satımevi 
mahalli yerel, yöresel 
maharet beceri 
mahiyet nitelik 
mahkeme yargıevi 
mahzuziyet kıvanç 
makam orun 
makine işletke 
makinist işletici 
makul usa yatkın, ölçülü 
mali akçal 
malik iye 
maliyet gelim 
maloluş gelim 
maneviyat gönülgücü 
manevi tinsel 
manivela kaldıraç 
mantık usbilgisi 
mantıki usbilgisel 
marjinal sonsal 
mart yelin 
masa sergel 
masraf  gider 
matematik uzbilim 
mayıs gülay 
mecburi gücemli 
mecburiyet gücemlilik 
mekanik işletkil 
meleke el yatkınlığı 
memur görevli 
menfaat  çıkar 
menşe köken 
menzil erim 
merci kat 
merdiven basgıç 
merkez (i) özek (sel) 
mesaj ileti 
mesele sorun 
meslek uğraş 
meşgale uğraşı 
meşru (iyet) doğrulduk 
metanet dayanım 
meteoroloji gökolaybUm: 
metot yöntem 
mevzi konum 
meyhane içkievi 
mezbaha kesimevi 
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mihrak odak 
mikrop minidiri 
miktar nicelik 
milletvekili saylav 
mimardık) yapıtasarcı(lık) 
mistisizm gizemcilik 
misyoner inançyayar 
modern çağcıl, çağdaş 
monarşi tekerki 
monografi  tekkonu incelemesi 
montaj kurgu 
moral gönülgücü 
motif  güdü 
motivasyon güdüle (n) me 
motor devingeç 
muhabir bildirmen 
muhakeme usavurma 
muhalefet  karşıtlık 
muhasebeci sayman 
muhayyel düşsel 
muhayyile imgelem 
muhtemel olası 
muhteva içerik 
muhtıra andaç 
mukaddemat öncüller 
mukavele sözleşme 
mutlak salt 
muvafakat  onama 
mübalağa Cetmek) abartma(k) 
mücerret soyut 
müdahale (cilik) karışma (cıhk) 
müdür yönetmen 
müessiriyet etkililik (etkenlik) 
müeyyide yaptırım 
müfettiş  denetmen 
müfreze  kol 
mühendis ölçmen 
mükâfat  ödül 
mükellef  yükümlü 
mükemmel yetkin, eksiksiz 
mülkiyet iyelik 
müstahdem görevli 
müsteşar başman 
müşahede gözlem 
müşahhas somut 
müşteri alıcı 
mütareke bırakışma 
müteahhit üstenci 
müteallik değgin, ilişkin 
müteharrik devingen 
müttefik  bağlaşık 

N 

nazariye kuram 
nesir düzyazı 
net katıksız 
nezaretçi gözetmen 
nihai işi sona erdiren 
nisan açaray 
nispeten görece 
nispi göreli 
nokta dura 
norm ölçün 
normal olağan; düzgülü 
noter onar 
nörotik sinirceli 
numara (lamak) sırasay ı (lamak i 
nüfus  çoğa 

O 
objektif  nesnel 
oligarşi azınlık yönetimi 
oportünist günoğlu, günoğlucu 
oportünizm günoğluculuk 
optimal, optimum enuygun 
organ örgen 
organizasyon örgütlendirme; örgüt 
orijinal özgün 
otobüs genbinit 
otomatik özdevimsel 
otomobil içitimli (sıfat);  araba 
otoriter baskıcı, yetkeci 
output çıktı 
muhayyile imgelem 

Ö 

örf  töre 

P 

paragraf  bölücük 
paralel koşut 
paranoik yansıtımcalı 
park gezilik 
parlamento kamutay 
parselleme yerbölümleme 
parti yöndeşlik 
pasif  edilgin 
patent buluşbelgesi 
patolojik sayrıl 
pattern örüntü 
pazar satak 
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perakende tekten 
periyodik süreli 
petrol yeryağı 
piramit çatma 
pişman olmak yerinmek 
piyade yaya 
piyasa satak 
plaka tanıtaç 
plan(lama) tasar(lama) 
plüralist çoğulcu 
polis kolluk 
politik yönetkil 
politika yönetki; yönelti 
posta ulak 
postane ulakevi 
postalamak ulaklamak 
potansiyel gizil 
pozitivizm olguculuk 
prejüje önyargı 
prensip ilke 
prim özence 
problem sorun 
prodüktivite verimlilik 
profesyonel  uğraşman 
program izlence 
proje tasarı 
propaganda yaymaca 
prosedür işlemdizisi; yöntem 
protesto açıkuyarı 
psikanaliz tinçözüm 
psikoloji tinbilim 
puan sayı 

R 
radar yansıtmaç 
radikal köktenci 
radyo yayaç 
raf  sergen 
psikanaliz tinçözüm 
rahatlık erinç 
rahne gedik 
rakip yarışdaş 
rapor yazanak 
rastlantı düşgelim 
rasyonalizasyon ussallaştırma 
ray kayga 
rayiç kıymet sürüm değeri 
reaksiyon tepki 
reddetme geri çevirme, yadlama 
referandum  kamu oylaması 

reform  düzeltim 
rehabilitasyon esenleştirme 
rekabet yarışma 
reklam tanıtım 
risk dokuncak 
rol devinç 
rol oynamak devinçlemek 
Rönesans Yenidendoğuş 
rutin yinelek 

S 
saat döngel 
sabit durağan 
sade yalın 
sadist elezer 
sadizm elezerlik 
safha  evre 
sahip iye 
sahte düzmece 
saik güdü 
sanat uziş 
sanayi işleyim 
sansasyonel çarpınçlı 
sarıhumma sarıkezik 
sathi yüzeysel 
sayfa  yüzlem 
sebat (etmek) direşme (k) 
sebze göverti 
seferber  etmek yeykindirmek 
seferberlik  yeykinim 
sekreter yazman 
selamlaşma esenleşme 
semantik anlambilim 
sembol simge 
sempati yakınlık, duygudaşlık 
sentetik yapma 
sentez bireşim 
serbest özgür 
set büğet 
seviye düzey 
sıfat  önad 
sınıf  bölüt 
sınıflandırma  bölütleme 
sırf  salt 
sigorta korunç 
silah savut 
sistem düzen, dizge 
siyasal yönetkil 
siyaset yönetki; yönelti 
siyasi yönetkil 
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skandal utanca 
slogan savsöz 
sosyabilite toplumsal uyarlık 
sosyal hizmet toplum çalışması 
sosyalizm toplumculuk 
sosyoloji toplumbilim 
spor yiney 
staj yetişim 
standardizasyon tekbiçimleştirme 
standart tekbiçim; ölçün; ana (kitap) 
statik duruk 
statü saygınlık; durum 
stenografi  imyazı 
stenograf  imyazman 
stereotip kipyargı 
stil biçem 
stok yığım 
stratejik maddeler savunma özdekleri 
strateji gengüdüm; ordugüdüm 
suikast gizdüzen 
sukutu hayal düş kırıklığı 
super-ego üst-benlik 
sübjektif  öznel 
sübvansiyon yardımakça 
sütun dikeç 
süvari ateri 

Ş 
şart koşul 
şehir kent 
şekli biçimsel 
şey nesne 
şık yol 
şiddetli yeğin 
şikâyet yakınma 
şubat gücük 

T 
tabaka katman 
tabi bağımlı 
tabii doğal 
tablo çizelge 
tahlil çözümleme 
tahmin kestiri 
tahsis pay ayırma 
tahsisat ödenek 
tahvil borç belgiti 
takdir hakkı değerleme yetkisi 
taklit öykünme 
taksi taşmca 

taksit bölmeç 
taktik kısa erimli; oyun, düzen, yö fi-

lem; yönlemsel 
taktir etmek damıtmak 
takvim günek 
talep istem 
talimat yönerge 
tam tüm 
tam istihdam tümişlendırme 
tamamen tümüyle, bütün bütün, büs-

bütün, baştan aşağı 
tamamlamak bütünlemek 
tamim genelleme; genelge 
tanker sıvıtaşır 
taraf(tar)  yan(daş) 
tarif  tanım 
tarife  bildirmelik 
tarih çağbilim 
tarihi çağbilimsel 
tasarruf  biriktirim, tutum, (harcama-

larda) kısıntı 
tasavvur tasarım 
tasnif  bölümleme, kümelendirme 
tasvir (etmek) betimleme (k) 
tatil dinlence 
tavır tutum 
taviz ödün 
tazmin ettirme ödetme 
tazminat ödence 
tecrübe deney 
tedahül (etmek) çakışma(k), geçiş-

me(k) 
tedarik sağlama 
tedavi sağaltma 
tedbir önlem 
teftiş  denetleme 
tehlike çekince 
teklif  öneri 
teknisyen uygulaman 
teknik uygulayım, yöntem 
teknoloji uygulayımbilim 
tekrarlamak yinelemek 
telafi  edici ödünleyici 
telefon  sesleç 
televizyon uzgöreç 
telgraf  uzyazı 
telkin etmek aşılamak 
tema izlek 
temas etmek görüşüp konuşma! 
temb3İ(lik) üşengendik) 
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teminat inanca, güvence 
temmuz biçim 
temsilci(lık) yansıtman (lık) 
temsil etmek yansıtmak 
tenis alantopu 
tenkit eleştiri 
teoloji tanrıbilim 
terazi tartaç 
tercih yeğleme, seçim 
tereddüt duraksama 
terfi  yükseltme 
terim bilimsözü 
tespit etmek saptamak 
test ölçer 
teşebbüs girişim 
teşhis tanılama 
teşkilat örgüt 
teşkilat şeması kuruluş çizeneği 
teşvik özendirme, isteklendirme 
tıbbi sağhkbilimsel 
tıp sağlıkbilim 
tifo  karakezik 
tip tür; ülküt 
tipik örneksel, yaygın 
topografya  yerbetim 
topografik  yerbetimsel 
trafik  gidişgeliş 
türbin devingeç 

U 
ucube tansık 
ufuk  çevren 
unsur öğe 
unvan san 
usul yöntem 

Ü 
ücret ödem 

ültimatom sonuyarı 
üslup biçem 
ütopya düşülkü 
üniversel evrensel 

V 

vadi koyak 
vakıa olgu 
vantilatör yelleç 
vardiya keşik 
vasıta araç 
vetire süreç 
veto olmazlama 
vicdan duyunç 
vs ib (ile benzerleri) 

Z 

zabıta kolluk 
zafer  utku 
zanaat uziş 
zarar dokunca 
zaten kaldı ki 
zatülcenp satlıcan 
zatürree batar 
zekâ anlak 
zıt karşıt 
zihin anlık 
zihni ansal 
zirve doruk 
ziyafet  şölen 
zoning bölgeleme 
zorla gücün, gücemle 
zorlamak gücemlemek 
zorunlu gücemli 
zorunluluk gücemlilik 
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YENİ SÖZCÜK AÇIKLAMALARI DİZİNİ 

Yabancı Kökenli - Türkçe 

Ağustos - Derim, 25 
Ambar - Saklak, 47 
Asker - Süer, 31 
Avukat - Savunman, 63 

Baro - Savunmanlar Birliği, 93 
Belediye - Kent yönetimi, 11 
Büro - Yazıevi, 371 
Bürokrasi - Genörgüt, 5 
Bütçe - Geçinge, 12 

Cephe -öney, 314 
Ceza-Çeki, XXI 
Cilt-Dürüm, 4 
Cumhuriyet - Kamuerki, 18 

Dava - Dilev, 5 
Deflasyon  - inginlik, 11 
Demokrasi - Elerki, 14 
Deneme istasyonu - Denelge, 196 
Devlet - Generk, XV 
Dosya-Dizeç, 92 
Doktor - Sağaltman, 6 
Ekonomi - Geçimbilim XVII 
Elektrik - Balkı, 9 
Enflasyon  - Şişkinlik, 11 
Enstitü - Kurun, 14 
Eylül-Verim, 25 

Fırsat - Elerimi, 247 
Fırsat maliyeti - Yeğleme gelimi, 390 
Film - Izit, 9 
Fizik - Doğabilim, 12 
Flaş-Parlar, 160 
Frustration - Bunalım, 60 

Gümrük - Geçişlik, 253 
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