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GİRİŞ 

Sosyal bilimler alanlarında kavramların kökenini, tanımlamasını, 

açıklamasını ve kavramların içerisindeki değişiklikleri değerlendirmek hiçbir zaman 

kolay olmamıştır. Bilimsel bilgi üretiminin yöntemsel olarak farklılaşması, sosyal 

bilimlerde tarafsızlığı korumanın fen bilimlerine göre daha zor oluşu, dönemsel 

farklılıklar, ideolojik etkenler, iktisadi düzlemler gibi sebepler bir kavram üzerinde 

uzlaşılan tek bir değerlendirmenin ortaya çıkışını engellemektedir. Öyle ki, aynı 

kavram için bile farklı dönemlerde farklı bakış açıları ve yöntemleri kullanılarak 

tanımlamalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu farklılıklar çoğu zaman bir zenginlik olarak 

görülse de kavramlarda anlamın değişmesine, perdelenmesine, içeriğin 

anlaşılamamasına da neden olmaktadır. 

Kamu hizmeti kavramı da diğer kavramlar gibi çeşitli şekillerde tanımlanmaya 

çalışılmaktadır. Toplum tarafından bir devlet faaliyeti olarak algılanan kamu 

hizmetinin içerisindeki ‘kamu’ kavramının devletle nasıl bir bağı olduğu ya da 

‘hizmet’ kavramının yalnızca devletle ilgili olmadığı varsayımıyla hareket etmek 

gerekirken literatür içinde karşılaşılan birçok tanımlama bu olguları göz ardı 

etmektedir. O halde kamu hizmeti nedir, kamu kimdir, kamu devletten ayrı bir 

kimliğe sahip midir, modern devlet öncesi kamusunun modern devlet kamusundan 

farkı nedir gibi temel soruların kamu hizmetini anlamak ve geçirdiği dönüşümü 

açıklamak için gerekli olduğu açıktır. 1980 sonrası kamu hizmetinin dönüşümü 

üzerine yazılmış tezler incelendiğinde kavramın daha çok hukuki boyutunun ele 

alındığı, yönetim bilimi yahut siyaset bilimi açısından kamu hizmetinin yeterli bir 

açıklamasının yapılmadığı görülmüştür. Bu tez, tüm bu eksiklikleri giderme 
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konusunda yeterli olmamakla birlikte, en azından bir kapı aralama çalışması olarak 

değerlendirilebilir. 

Kapitalist birikim rejiminin krizine yanıt olarak ortaya çıkan neo-

liberalizm birçok alanda etkili olmuştur. Özellikle kamu yönetimi disiplini açısından 

devletin dönüşümüyle sonuçlanan neo-liberal politikalar birçok ülkede 1980 

sonrasında uygulamaya sokulmuştur. Devletin dönüşümü deregülasyon, özelleştirme, 

yönetişim gibi modeller aracılığı ile sağlanmıştır. Devletin daraltılması ve 

piyasaya doğrudan müdahil olduğu alanlardan çekilmesi bu politikaların 

sonucudur. Kapitalist birikim modelinin yerleşik olduğu ülkelerde bu dönüşüm 

genel olarak hükümetler tarafından sağlanmışken, bağımlı olarak tabir edilen diğer 

ülkelerde uluslararası kuruluşların bu süreçte etkin rol aldığı görülmektedir. 

Özellikle IMF ve DB gibi kuruluşlar bu ülkeleri neo-liberal politikaların 

uygulanmasına yöneltmişlerdir. Refah devleti döneminde devletlerin doğrudan 

piyasaya müdahil olarak enflasyon artışına, etkin ve verimli olmayan bir ekonomiye 

neden olduğu görüşü bu politikaların meşruiyet zeminini oluşturmuştur. 

Devlette meydana gelen bu dönüşüm uygulamada kamu hizmetleri alanında 

somutlaşmıştır. Kamu hizmetlerinin refah devleti döneminde genişleyerek 

kaynakların verimsiz kullanılmasına ve israfına yol açtığı görüşü 1980 sonrası liberal 

düşünürlerin çıkış noktasını oluşturmuştur. Buna paralel olarak kamu hizmetlerinin 

sunum biçimleri değiştirilmiş, kimi zaman özel sektör eliyle görülür; kimi zaman da 

doğrudan özelleştirme yoluyla piyasalaştırılır hale getirilmiştir. Daha öncesinde 

sınıflar arasında uzlaştırıcı işlevi gören devletin sınıflar arası eşitsizliği bir dereceye 

kadar dengeleme işlevi terk edilmiştir. Böylece hizmetler özel sektöre devredilerek 
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alınır-satılır hale getirilmiş ve sınıflar arası eşitsizliğin dengesi alt sınıfların aleyhine 

bozulmuştur. 

Son dönemde kamu hizmetlerinde meydana gelen bu değişim ise açıklık, 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, rekabet edilebilirlik gibi kavramlarla meşruluk 

zeminine oturtulmuştur. Daha önceki dönemde kamu hizmetlerinin sunumunun bu 

niteliklerden yoksun olduğu veya çoğu zaman ihmal edildiği görüşü kamu hizmetinin 

dönüşümünü bu kavramlarla açıklamaktadır. 

Bu tezin amacı, kamu hizmeti kavramının neo-liberal politikalarla birlikte 

geçirdiği dönüşümü ele almak, bunu yaparken de kavramı tarihsel dönüşümünden 

ve felsefi kökenlerinden koparmadan açıklamaktır. Ortaya çıktığı ilk zamandan 

beri gördüğü işlev olarak aynı kalan modern kamu hizmetlerinin tarihsel bağlamda 

biçimsel olarak geçirdiği değişiklikleri incelemek ve tanımlamasını yapmak 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kamu hizmeti 

kavramının tarihsel olarak geçirdiği dönüşümün anlaşılması açısından kavramın 

kökenleri olan kamusal alan, kamusallık, kamu kavramları tartışmalarına yer 

verilmiştir. Kamu hizmetinin verildiği alan olarak kamusal alanın özellikleri, 

kapsamı ve içeriği tartışmaları Antik Yunan’dan günümüze kadar sürmüştür. Kamu 

hizmetleri de bu alanın dönüşümüyle birlikte değişmiştir. Arendt’in Antik dönemle 

modern dönem arasındaki kamusal alan farkını tartıştığı İnsanlık Durumu kitabı ilk 

olarak incelenmiştir. Sennett’ın Ortaçağ’dan modern döneme geçişteki kamusal 

alan, kamusallık ve kamu kavramlarının dönüşümünü tartıştığı Kamusal İnsanın 

Çöküşü kitabı, Tocqueville’nin Fransız Devrimi öncesini ve sonrasındaki Fransız 
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toplumunun kamusal alanı ve kamusunu anlattığı Eski Rejim ve Devrim kitabı ve 

Habermas’ın modern dönem kamusunu anlattığı Kamusallığın Yapısal Dönüşümü 

kitapları da bu bölümde tartışılmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde liberal devletin ardılı olan refah devleti ve neo-

liberal devlet incelenmiş, dönemsel olarak kamu hizmetinin devlet biçimlerindeki 

değişimleri bu incelemeye göre tartışılmıştır. Refah devleti 1929 sonrası 

kapitalizmin birikim rejiminin krizine çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

devlet müdahaleleri artmış, kamu hizmetleri alanı genişlemiştir. Refah devletinin 

çöküşü de 1970’lerde meydana gelen başka bir krizle bağlantılıdır. Bu döneme özgü 

burjuva kamusal alan özel alanın sınırlarına girmiştir. Devletin büyümesi ve 

hizmetler yoluyla toplumsal yaşamın birçok alanına müdahale etmesi sonucu 

kamusal alanın niteliği de değişmiştir. 1980 sonrası ortaya çıkan neo-liberal devlet 

ise piyasa odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Kamu yönetiminde etkili 

olan kamu işletmeciliği anlayışı bu dönüşümün ideolojik mimarlarından biri 

sayılmaktadır. Klasik kamu yönetimi anlayışının yerini alan kamu işletmeciliği 

modeli neo-liberal devletin daraltılması gerektiğini savunmuştur. 

Tezin üçüncü bölümünde kamu hizmeti kavramının kapsamına ve çeşitli 

tanımlamalarına yer verilmiştir. Daha çok hukuksal boyutun ele alındığı bu bölümde 

modern kamu hizmetinin içeriği, ortaya çıkış nedeni olarak gösterilen piyasa 

başarısızlığı kavramı açıklanmıştır. Kamu hizmetinin sunumunda kullanılan araçlar 

da bu bölüm içinde anlatılmıştır. Kamu hizmetinin kuruluş aşamaları, nitelikleri, 

ilkeler ve türlerine kısaca değinilmiştir. 
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Dördüncü bölümde kamu hizmeti kavramının dönüşümü çeşitli açılardan 

incelenmiştir. Daha çok yeni kamu işletmeciliği anlayışının etkili olduğu 

dönüşüm kamu hizmetlerinin alanını ve hizmetlerin biçimini etkilemiştir. 

Türkiye’de KİT’ler üzerinden gerçekleştirilen dönüşüm, yeni dönemde düzenleme 

ve denetleme anlamına gelmektedir. 

Sonuç bölümünde ise genel olarak kamu hizmetlerinin geçirdiği tarihsel 

dönüşüm diğer kavramlarla olan ilişkisi bağlamında açıklanmış ve özetlenmiştir. 

1980 sonrası kamu hizmeti kavramı diğer dönemlerde uygulanan kamu hizmeti 

anlayışı ile birikim rejiminin sürekliliğini sağlama açısından aynı kalırken hizmetin 

veriliş biçimi ve sunumu açısından biçimsel bir farklılaşma göstermiştir. Liberal 

devlet döneminde kolluk ve adalet anlamına gelen kamu hizmetleri bu dönemde 

piyasanın serbestçe işleyişinde koruyucu bir görev üstlenmiş, refah devleti 

döneminde talebi artırma ve emeğin yeniden üretimi işlevini yerine getirmiş neo-

liberal dönemde de finansal sermayenin önünü açıcı ve rekabeti güvence altına alan 

bir rol oynamıştır. Her üç dönemde de hem devletin meşruiyet zemini sağlanmış, 

hem de sermaye birikiminin sürekliliğine yönelik faaliyetler ifa edilmiştir. 

Özetlemek gerekirse, bu çalışma kamu hizmetlerinin 1980 sonrası 

dönüşümünü diğer dönemler ve içinde doğduğu kavramlar çerçevesinde bir zemine 

oturtmayı amaçlamaktadır. 



 
 

1. BÖLÜM: KAMU HİZMETİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI: KAMUSAL 

ALAN KAMUSALLIK VE KAMU 

 

 

1.1. Kamusal Alan ve Kamusallık Üzerine Tartışmalar 

Bu bölümde kamusal alan, kamusallık, kamu ve kamu hizmeti kavramlarına 

dair tartışmalar yer almaktadır. Bu tartışmalar kamu hizmeti kavramının ortaya çıkışı 

açısından önem arz etmektedir. Kamu hizmetinin tarihsel dönüşümünü anlamak 

açısından içinde doğduğu kavramlara göz atmak gerekmektedir. Bu bağlamda farklı 

düşünürlerin bu konudaki tartışmaları bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. 

Arendt, Sennett, Tocqueville ve Habermas gibi düşünürlerin tartışmaları kamu 

hizmeti kavramının kökeni açısından aydınlatıcıdır. 

1.1.1. Aristoteles ve Arendt’te Kamusal Alan 

Antik toplumda polis, insanların ortak yaşamı sorguladığı, konuşma ve eylem 

yoluyla kendisini anlatabildiği ve başkalarının yerine kendini koyup onları 

anlayabildiği, bireyselliğin aşılarak politik yaşamda yer edinilebilen bir yapıdır. 

Arendt’in kamusal alan kavramı tam olarak bunları ifade etmektedir. Polis’te 

insanın yaşaması için yerine getirilmesi gereken zorunlulukların köleler ve kadınlar 

tarafından yerine getirilmesiyle insanların bu zorunluluklardan kurtuluşu yurttaşlara 

kamusal alanda var olabilmeyi sağlamıştır (Arendt, 2011: 68-70). İşin ve emeğin 

zincirlerinden kurtulmuş yurttaş politik alanda eyleyebilmeyi başarmış, eylem ve 
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konuşma ile başkalarına görünür olabilmenin yolunu bulmuştur. Farklılık ve 

çeşitliliklerin bulunabildiği polis'teki kamusal alan kişilerin “nasıl”lığı sorusuna 

cevap vermek için idealdir (Arendt, 2011: 82). Bireysel yeteneklerin ortaya çıkışını 

sağlayan bu kamusal alan, yurttaşların yönetme olgusunu terk ederek kendisini 

yaşamın zorunluluklarından kurtardığı ve özgürlükle tanımladığı bir zemin 

oluşturmuştur. 

Arendt için yurttaşlık günlük yaşamın zorunluluklarından, ekonomik 

ilişkilerinden, bireysel çıkarların peşinde koşmaktan kurtularak yönetme ve 

yönetilmenin ötesine geçmekten oluşur. Özel alanın aşılmasıyla oluşan bu konumda, 

insanın kendisini anlaması, gerçekleştirmesi, yeteneklerini ve farklılıklarını ortaya 

koyabilmesi açısından kamusal alan yurttaşların eyleme alanıdır. Ortaklaşalığın 

mekânı olarak polis, yurttaşların birbirleriyle yaptıkları konuşmalar sayesinde 

dünyayı diğer yurttaşların duruş noktasından görebilmenin mekânıdır (Arendt, 

2011: 82). Bireyin salt kendi konumundan dünyayı yorumlaması ve anlam arayışı 

yetersizdir. Çeşitlilik, farklılık ve çoğulluk gibi yöntemlerle bu yetersizlik 

giderilmeye çalışılır. Arendt için bu bir zenginliktir. Antik dönem insanlarının 

kamusal alanda varoluşsal ve politik olarak yurttaşlık etmesi insani etkinliklerin en 

yücesidir. Gerek özel alan, gerekse de özel alan ile kamusal alanın birbirlerine 

karışarak sınırlarının yok olduğu toplumsal alan, kamusal alanın gerisindedir 

(Arendt, 2011: 87-88).  

Aristoteles (2011: 70) yurttaşı yargıya ve yetkeye katılan, yani yasal, siyasal 

ve yönetsel görevler olan en iyi şekilde demokraside var olabilen ama diğer 

anayasalarda da tanımlanabilecek kişiler olarak tanımlar. Görüşme (yasama) ya da 
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yargılama yetkesine hak kazanır kazanmaz kişi yurttaş olur (Aristoteles, 2011: 71). 

Arendt’in yurttaş kavramı Aristoteles’in yurttaş kavramıyla örtüşür. İkisi de siyasal 

alanda eylemlilik göstermenin yurttaş olabilmenin koşulu olduğunu düşünürler. 

Polis devlet biçiminin içindeki kamusal alanda eyleyen yurttaşlardan oluşmaktadır. 

Aristoteles (2011: 78) homo faber’in zanaatçı kimliği ile yurttaş olabilmesini 

kabullenirken animal laborans’ın mülkiyet koşulunu sağlamadığı için yurttaş 

olamayacağını savunmaktadır. Antik Yunan’daki mülkiyet algısı ise günümüzden 

farklı olarak biriktirmeyi değil yönetime katılmayı veya politik alanda eylemeyi 

sağlamaktadır (Arendt, 2011: 111). Mülkiyet son kertede özel alanın konusudur. 

Oysaki modern toplumda mülkiyet birikimi bir devamlılık gerektirir. Sermaye 

birikiminin sürekliliği zorunluluğu özel alanın sınırlarını aşıp, kendisi başlı başına 

bir amaca dönüşmüştür (Arendt, 2011: 112). Mülkiyet edinmenin bir sınırının 

olmayışı ve kamusal alana katılma gibi bir amaca giden yolda mülkiyetin bir araç 

olması gerekirken amaç haline dönüşmesi modern insanı kamusal alandan 

koparmıştır (Arendt, 2011: 118-119). Antik dönemde zorunluluk olarak ekonomik 

faaliyetler hane içerisinde yürütülen bir özel alan konusu olmuştur. Modern toplumda 

ise ekonomik faaliyetlerin yaşamın tüm alanlarını kapsaması, özel alan konusunun 

kendi sınırlarını aşması anlamına gelmektedir. Böylece politik bir varlık olarak 

kendisinin kamusal alana katılımı için uğraşmak yerine sürekli mülkiyetini artırmayı 

ve biriktirmeyi amaç edinen kişi kendi elleriyle özgürlüğünü feda etmiş olmaktadır. 

Arendt’in özgürlük anlayışı mülkiyet ilişkilerinden kopmayı gerektirmektedir. Oysa 

modern insan özgür olmayı servetinin ve mülkiyetinin çokluğu ile 

anlamlandırmaktadır. Aristoteles de mülkü ailenin, mülk edinmeyi de aile 

ekonomisinin bir parçası olarak görmektedir. Ona göre belli bir düzeyde servet 
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olmadan ne yaşamın kendisi ne de iyi yaşam olabilir (Aristoteles, 2011: 12). 

Zenginlik bir araçtır ve sınırlıdır. 

Bireyselliğe yer olmayan ve ancak konuşmayla var olabilen kamusal alan 

polis’te somutlaşmaktadır. Konuşma etkinliği ile eşitlik sağlanan kamusal alan, 

yurttaşların kendilerini eşit bir şekilde ifade etmesine dayanmaktadır. Eşitler arasında 

eşitlik sağlayan bu anlayış Hobbes ve Rousseau’daki doğadan gelen eşitlikle 

çelişmektedir (Arendt, 2011: 81). Arendt eşitliğin yalnız kamusal alanda bir anlam 

ifade edebileceğini belirtmektedir. Aristoteles’e göre siyasal yetkedeki eşitlik, eğer 

yurttaşlar arasında eşitlik ve benzerlik temeline dayandırılmışsa, bu yurttaşlar sırayla 

yetkeyi kullanmak ve devleti yönetmek haklarına sahiptirler (Aristoteles, 2011: 80). 

Yalnız, bu hak sadece yöneticinin çıkarına kullanıldığı zaman yanlış, mutlak adalete 

uygun biçimde ortak iyiliği amaçladığı zaman doğrudur diyerek eşitler arasındaki 

eşitliğin önemini vurgulayan Aristoteles’in görüşü de Arendt ile örtüşmektedir. 

Yurttaşların biyolojik gereksinimlerini karşılayan köleler ve kadınlar da bu 

zorunlulukları giderdiği için, yurttaşların politik eylemde bulunabilmesini 

sağladıklarından kamusal alana katkı yapmaktadırlar. Arendt hane içindeki bu eşitsiz 

durumla ilgili yalnızca Atina yurttaşlarının kafasının başka türlü işlediğinden 

bahsetmekte ve derinlemesine bir tahlilden kaçınmaktadır (Arendt, 2011: 137). 

Aslında Arendt kendisini politik bir konuma yerleştirerek polis’teki kamusal alanı 

buradan açıklamaya çalışmaktadır. 

Başta teleskopun icadı olmak üzere Antik dönem sonrası yapılan bilimsel 

keşifler gerçeklik zeminini kaybettirmiştir. Artık evreni tümüyle kapsayan bir 

gerçeklik yoktur. Felsefenin yerine bilimin geçmesi sonucu gerçeklik modern insan 
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için önemsiz hale gelmiştir. Modern bilim gerçekliğe ulaşmaktan çok insanın 

etkinlik alanını genişletme çabasıdır. Gerçeklik algısının kaybolmasının kamusal 

alandaki yansıması ise görüş çokluğunun artması bunun sonucunda da “örgütlü 

yalanların” çoğalmasıdır (Arendt, 1996: 278). Devlet olgusal dünya hakkında 

bireyleri yanlış şekilde bilgilendirmekte; bu da, totaliter rejimlerin kendi amaçlarına 

ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.  Böylece bireyler politik yaşamın güvensizliğine 

sürüklenmektedirler. Kamusal alanın çöküşü tam da bu noktada ortaya 

çıkmaktadır. 

Modern kamu bu anlamda sessizliği temsil etmektedir. Suskunluk da modern 

bireye özgü bir durumdur. Arendt’e (2011: 263) göre suskunluk kamusal alandan 

çıkışı göstermektedir. İnsanın insan olarak kendini tanımlayabilmesi, diğer 

insanlarla iletişim kurabilmesi ve kamusal alanda kendine özgü yeteneklerinin ortaya 

çıkarılması suskunluğun karşısında yer almaktadır. Kamusal alanın oluşma 

koşullarından biri de konuşmadır. İnsanın kamusal alanda eyleyip konuşabilmesi 

anlamındaki özgürlük insan yaşamının en değerli niteliğidir (Arendt, 2011: 61). 

Bu özgürlük ancak kamusal alan içinde sağlanabiliyorsa eşitler arasındaki eşitlik bir 

anlam ifade etmektedir (Arendt, 2011: 258). İnsanın kalıcı olabilmesi bir diğer 

ifadeyle ölümsüzlüğü tatması için kamusal alandaki özgürlükten faydalanmış olması 

gerekmektedir (Arendt, 2011: 53). Oysaki modern toplum özel alan ile kuşatılmıştır. 

Kişilerin kendilerini ancak küçük bir evde rahat ve özgür hissedebilmesi bunun 

kanıtıdır. Ölümsüzlük tutkusu yerini ölümlülük bilinciyle değiştirmiştir (Arendt, 

2011: 55). Özel alandan özgürleşmek ve bireysel farklılıklara dayalı sözler, edimler 

ve anlatımlar yoluyla ölümsüzlüğe erişmek yalnızca masallarda kalmıştır. Toplumsal 

hafızada söylenen sözlerle hatırlanmak ve ölümsüzlüğe bu yolla ulaşmak artık eskisi 
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kadar değerli değildir. Modern insana göre ölmek yaşamanın bir sonraki evresidir ve 

her yaşanan gün ölüme biraz daha yaklaşılmaktadır (Arendt, 2011: 451). Modern 

kamu bu anlamda isteksizdir. 

Modern dönemde kamusal alanın kaybolmasının bir diğer nedeni emek ve 

işin yüceltilmesidir (Arendt, 2011: 137). Hâlbuki Antik çağda emek ve iş hor 

görülen alanlar olarak yalnızca kölelere ve kadınlara özgüdür. İnsanın kendisi ve dış 

dünyayı anlayabilmesi için yerine getirilmesi gerekli olan zorunluluklar, diğer bir 

deyişle tali meseleler insan etkinliğinin merkezi olmuştur (Arendt, 2011: 138). 

Böylece Antik dönemde toplumdan dışlanan bireyler modern dönemde bütün 

alanları kuşatmıştır. Kamusal alan yaşamsal zorunluluklar tarafından ele geçirilmiştir 

(Arendt, 2011: 147). Modern dönem emeğin zaferinin göstergesidir. Yalnız burada 

Arendt’in eleştirdiği emekçi ya da çalışanın kamusal alana eşit bir şekilde girmesi 

değil, insanların tüm etkinliklerinin yaşamsal zorunlulukları giderme çabasına 

dayanmasıdır (Arendt, 2011: 455). Yalnızca yaşamını devam ettirmek için tüm 

zamanın çalışmayla geçirilmesi, modern insanın girdiği travmatik durumu 

göstermekte, yaşamın insaniliğini yok etmektedir (Arendt, 2011: 455). İnsan 

yaşamının makineler tarafından kuşatılması, çalışma etkinliğinin yüceltilmesi ve 

Antik dönemin aksine çalışmayanların toplumdan dışlanarak değersiz sayılması 

insanları bu konumdan çıkmaya yöneltmektedir. Kimilerine göre modern dönemde 

emekçi sınıfların kamusal kimliğini ortaya koydukları savı, Arendt tarafından 

emekçiyi makineleşme ve makinenin kölesi olma konumuna getirmesi olarak 

görülmektedir (Arendt, 2011: 200-202). Modern toplumda emekçi kamusal statülere 

sahip bir aktör olma ve kamu tarafından tanınma gibi özellikleri nedeniyle 

bireyselliğini yansıtamamakta üretim sürecindeki etkinliği sebebiyle topluma ve 
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kendisine yabancılaşmaktadır (Arendt, 2011: 456). “Varlık”ın değil “Süreç” in ön 

planda olduğu modern dönemde bireyler kendi varoluş zeminlerini yitirmektedirler 

(Arendt, 2011: 208). Kentlerin kalabalıklaşması sonucu eriyen bireysel varoluş 

ekonomik alanda da mevcudiyetini böyle yitirir. Farklılıkların ön plana çıkarılarak 

bireylerin kendilerini bu farklılıklarla tanımladığı kamusal alan gerçekliği bir çöküş 

içine girer. “Animal laborans’ın (işçi, emekçi) tasarrufunda bulunduğu sürece gerçek 

bir kamu alanı söz konusu olamaz. Yalnızca özel etkinlikler açıkça sergilenmiş, 

teşhir edilmiş olur” (Arendt, 2011: 183). Modern toplum bir tüketim toplumudur 

(Arendt, 2011: 193). Kitlesel üretime ve tüketime dayanan bu yapı kitle kültürünü 

getirir ki bu “evrensel mutsuzluk” üretir (Arendt, 2011: 201-202). Üretilen metaların 

tüketime dönük olması ve bir kalıcılığının olmaması bu üretim etkinliğinin 

özelliğidir. İsraf ekonomisi üretilenin tüketilmesi yoluyla oluşmuştur (Arendt, 2011: 

202). Kamu hizmetleri de modern dönemde tüketim kültürünü artırıcı unsurlardan 

birisi olmuştur. 

İş etkinliğine bakıldığında ise homo faber (zanaatkâr) tarafından yapılan 

aletler yoluyla yine homo faber’in kamusal alandan dışlanması sonucunun doğduğu 

görülmektedir (Arendt, 2011: 206). Emekçi açısından bir üretim toplumu olarak 

algılanan modern toplum alet yapan insana (homo faber) göre alış-veriş piyasası 

etkinliğini temsil eder. Animal laborans’a göre kamusal alanda yer edinebilmesi daha 

kolay olan homo faber bu etkinliği pazarda sağlamaktadır (Arendt, 2011: 236). 

Metaların alış-verişinin sağlandığı pazar bireylere az da olsa kendi 

bireyselliklerini öne çıkarma olanağı vermektedir (Arendt, 2011: 237-238). 
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Değişim değerine göre nesnelerin değerlendirildiği bir yapıda her nesne başka 

nesnelere göre ölçülmektedir. Böylece hiçbir meta kendi içinde nesnel bir değere 

sahip değildir. Kendi içinde nesnel değere sahip olmayan metalar pazarda 

sergilenmektedir. Metaların sergilendiği bu pazar mekanizması tarihsel olarak son 

kamusal alandır (Arendt, 2011: 239). Fakat bu kamusal alan kişilerin eylem ve 

konuşmalarıyla insani dünyayı anlamlandırdıkları bir yapı değil, arz- talep 

ilişkisine göre birbirlerine göre değerlendirilen nesnelerin alanıdır. İnsanın bir diğer 

etkinliği olarak “eylem”, Aristoteles'in vita activa’sında (yaşam aktiviteleri) “emek” 

ve “iş”ten sonra gelen etkinliktir. Aristoteles’te bios politikos (politik yaşam) insani 

işler alanına işaret eden bir kavramken Arendt de vita activa’yı insani işlere tekabül 

eden bir kavram olarak kullanmaktadır. İnsaniliğin en çok öne çıkan etkinliği olarak 

eylem, kamusal alanın kurucusudur. İnsana kimliği veren etkinlik olarak eylem, 

diğer etkinliklerle olan ilişkisinde bir anlam kazanmaktadır (Arendt, 2011: 263). 

Sonuç olarak Arendt ve Aristoteles’in yurttaş ve politik olarak eylenen 

kamusal alan kavramları birbirleriyle örtüşmektedir. Tarihsel bir bağlamda kamusal 

alanın geçirdiği dönüşüm Arendt’te derinlemesine ele alınmıştır. Kamusal alanın 

Antik dönemde bireyin politika alanında eylemesi, insanın insani olarak varlığı 

konuşma yoluyla tanımlaması, bireyin kendisini ve etrafında olan biteni 

anlamlandırması gibi etkinliklere dayandığı ifade edilirken modern yaşamda 

kamusal alanın yerine özel alanın geçmesi, bireylerin anlamsallıktan kopuşu ve 

içinde yaşadıkları evrene yabancılaşmaları böylece kamusal alanın çöküşü ele 

alınmaktadır. Kamu hizmeti kavramının içinde doğduğu modern kamusal alan 

Arendt’e göre çökmüştür. Mülkiyetin bir araç olmaktan çıkıp amaçsallaşması, 
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bireylerin sermaye birikimine yönelmesi modern kamu hizmetleri açısından 

önemlidir. 

Modernizmin getirisi olarak savaş, yıkım ve yurtsuzluk gibi insanlığı 

temelinden sarsan olaylar, Arendt felsefesinin kamusal alanın ne olduğu 

konusundaki açıklamalarında derinlemesine etkili olmuştur. Devlete, topluma ve 

insana yönelik inancın yok olduğu modern yaşam, özel alanın kamusal alanı işgal 

etmesiyle birlikte insanın insan olarak anlamını yitirmesi anlamına gelmektedir 

(Arendt, 2011: 67). Modern insan yalnızca ekonominin ve yaşamsal 

zorunlulukların bir kölesi haline gelmiş, politika ise bu süreçten dışlanmıştır. 

Kamusal alanın sırf ekonomik alana sıkıştırılmasıyla birlikte “bireyler” özgürlüğün 

ve yurttaşlığın kendi doğasından mahrum kalmış, “örgütlü yalanlar”dan (Arendt, 

1996: 205) oluşan bir toplumsal alan içine hapsolmuşlardır. Bu hapsoluş insanların 

özel alanlarına çekilmesine ve kitlesel yalnızlığa evirilmiştir. Kitlesel yalnızlık 

“kamusal alan” diye tanımlanan toplumsal alanda bireylerin yalnızca kendi çıkarları 

peşinde koşarak bütün insanlığın ortak yararını unutması ya da önemsememesi 

anlamına gelmektedir (Arendt, 2011: 105). İnsanın biyolojiden kaynaklı yaşamsal 

zorunluluğu olarak üretme ve tüketme gibi emek ve iş etkinlikleri modern 

yaşamın tüm alanlarını ele geçirmekte homo faber ve animal laborans’ın zaferini 

haber vermektedir (Arendt, 2011: 453). Üretimin yüceltildiği, düşünce ve eylem 

alanlarının geri plana atıldığı yaşantı biçiminde politika ya da politik olarak eyleme 

güdüsü kaybolmuştur. Polis’ten gaz odalarına giden bu süreç içinde modern 

insanın dayanacak sabit bir ilkesi ve bir amacı kalmamıştır. Bilimin, felsefenin 

yerini almasıyla birlikte geçmiş ve gelecek arasındaki bağın kaybolup gitmesi 

Arendt’in temel sorunlarından biridir. Köksüz kalan modern insan sağduyusunu 
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yitirmiş ve dayanışma ruhunu kaybetmiştir (Arendt, 1997: 69). Yeni kamuyu 

oluşturan bireyler, modern bireysellik içinde yer almaktadır. 

1.1.2. Sennett’te Kamusallık ve Kamu 

Richard Sennett kamusal insanın çöküşünü ele aldığı kitabında daha çok 

kapitalizmin Batı’da ortaya çıktığı dönemin özelliklerini ve toplumsal yapıdaki 

çeşitli sınıfların konumlarını değerlendirerek bir sonuca varmaya çalışmaktadır. 

Kamusallığın dönüşümü insanların günlük yaşamdaki etkinlikleri, giyim tarzları ve 

mekânsallık açılarından anlatılmıştır. 18. yüzyılda Paris ve Londra gibi iki büyük 

kentin burjuvazi tarafından şekillendirilen kamusal alanından 19. Yüzyılda giderek 

özel alanın hâkimiyetine giren bir yapıya evrilmesi kamusallığın çöküşünün 

belirtisidir. Sennett’i Habermas’tan ayıran onun kamusallığının ekonomik ilişkiler 

düzleminden çok sosyo-psikolojik bir altyapıya dayanmasıdır. Ortaçağ feodal 

toplum yapısının çözülüşüyle birlikte şehirlere akın eden “yabancı, köksüz ve ne 

olduğu belirsiz” insanların kozmopolit bir yapı oluşturması yabancılaşmaya sebep 

olmuştur (Sennett, 2010: 79). Aynı zamanda bu kozmopolit yapı içerisinde 

palazlanan kozmopolit burjuva sınıfı modern kamuyu oluşturmuştur (Sennett, 2010: 

75). Sanatta, edebiyatta ve diğer kültürel alanlarda modern kamunun oluşumunu 

metaforlarla anlatan Sennett, Ortaçağ toplumundaki insanlardan farklı olarak gelişen 

yeni toplumsal ilişkiler bütününü modern kamunun kökeni olarak gösterir (Sennett, 

2010: 33). 

Yeni bir olumlamanın ortaya çıktığı ve üretim ilişkilerinin değiştiği dönemde 

önceki döneme göre bireylerin algıları ve alışkanlıkları da değişmiştir. Meta 

fetişizmi metaları, üretim sürecini ve ilişkilerini gizemli bir hale sokar (Sennett, 
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2010: 38). “İşçi, ücretini, çalıştıktan sonra aldığından ve ayrıca, gerçekte kapitaliste 

verdiği şeyin kendi emeği olduğunu bildiğinden, işgücünün değeri ya da fiyatı, ona, 

zorunlu olarak, bizzat emeğinin fiyatı ya da değeri gibi görünür” (Marx, 1977: 71). 

Bu mistifikasyon metayı üreten ile metaya sahip olan arasındaki eşitsizliği 

gizlemektedir. Metaların tek tipleştirilmesi giyimde, üretimde ve tüketim eşyalarında 

da tek tipleşmeyi getirir (Sennett, 2010: 37). Toplumsal yapının mistifikasyonu da 

bu yolla sağlanır. Kamunun inşası ve yeni biçimi tek tipleştirme görüntüsünün 

arkasında perdelenir. Marks’ın “sosyal bir hiyeroglifi” olarak tanımladığı bu 

karmaşık yapı kapitalizmin kamusal yaşam içindeki kamusal görüngülerini gizli 

kılmaktadır (Sennett, 2010: 218). Sennett’e göre kamu sınıflardan oluşur. Kamusal 

alan içinde her sınıfın kendisine özgü biçimleri kendini gösterir. Bu perdeleme 

kamusal insanın kimliğinin 19. yüzyılda ikiye bölünmesiyle sonuçlanır. Yurttaşlar 

aktif yurttaş ve pasif yurttaş olarak ayrılır (Sennett, 2010: 255). Aktif yurttaşlar 

kamusal alanda vasıflı oyuncular olarak nitelenir. Azınlık durumda olan aktif 

yurttaşlar kamusal alanda profesyonelleşirler. Pasif yurttaşlar ise izleyicidirler ve 

bir kenarda gözleme üzerinden kamusal alanda var olurlar (Sennett, 2010: 255). 

Kamusal alanda kendilerini gerçekleştirebilen ve doğrudan bu alana katılabilenler 

Arendt’te olduğu gibi konuşma yoluyla var olabilirken, pasif yurttaşlar sessiz 

kalmışlardır (Sennett, 2010: 257). İşçilerin bu anlamda kamusal alandaki sessizliği 

burjuvazi tarafından kentli işçinin üretim ilişkilerine boyun eğmesinin göstergesi 

olarak görülür. Burjuvazi işçilerin bir araya gelmesine izin verildiği takdirde 

adaletsizlikleri tartışacaklarından, planlar yapacaklarından, gizlice hazırlıklara 

girişeceklerinden ve devrimci komplolar çevireceklerinden korkmaktadır. Böylece 

1838 yılında Fransa’da birtakım yasalar bu korkuları engellemek için yürürlüğe 
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girmiştir (Sennett, 2010: 279). Bu yasalar işçiler arasındaki kamusal tartışmaları 

yasaklamış, küçük işçi gruplarının hangi kafede ve ne zaman toplantı yaptıklarını 

rapor etmesi için bir ajan sisteminin kurulmasını serbestleştirmiştir. İşçilerin daha 

çok kafelerde ve içkili yerlerde toplanarak katıldıkları siyasal tartışmalar, onların 

kamusal alanı kurarken bu alandan dışlanmalarıyla birlikte işçiler arasında bir 

alkolizm furyası nedeniyle duraksamıştır (Sennett, 2010: 280). Bu durum işçilerin 

başkaldırısı önünde bir engel olarak görülmüş, aynı zamanda toplumsal düzenin 

muhafazasına hizmet ettiği inancıyla desteklenmiştir. Sennett modern toplumu 

mahrem toplumla açıklamıştır (Sennett, 2010: 286). Mahrem toplumu ise narsizm ve 

gemeinschaft (cemaatçilik) ile eşleştirmektedir. Bireyciliğin kamusal alana 

girmesinin sonucu olarak narsizm ve cemaatçilik kamusal alanı yok etmiştir. 

Narsizm bireyin kamusal alandan ayrılarak kendisine dönmesine sebep olurken 

cemaatçilik de “ben”in küçük bir grup içinde cisimleşmesinin önünü açmıştır. 

Bireyin kendi “ben”ine dönüşü ve kamusal yaşama ilişkin inancın son bulması 19. 

yüzyıl burjuva kültüründe bir kopuş değil aksine o kültürün şartlarını öne çıkaran 

bir yapı oluşturmuştur (Sennett, 2010: 337). Faşist devlet ise mahrem despotluğun 

bir biçimidir. Geçim zorlukları, çocukların bakımı, gündelik işler de mahrem 

despotluğun öteki biçimidir (Sennett, 2010: 345). Fakat bunların hiçbiri kamusal bir 

yaşamdan yoksun bir kültürü ve yaşamı sorgulamak için zemin kazandırmaz. 

Mahrem despotluk verdiği hizmetler dolayısıyla kendini 

meşrulaştırmaktadır(Sennett, 2010: 434-436). Kamusal yaşamın yok oluşu kendini 

meşrulaştırmak için verilen hizmetlerin ortaya çıkışıyla tamamlanmıştır. 
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1.1.3. Tocqueville ve Fransız Devrimi Öncesi Kamusallık 

Tocqueville ise Eski Rejim ve Devrim kitabında Fransız Devriminden önceki 

dönemin genel yapısını anlatmaktadır. Onun başlıca amacı devrimden önceki yapı ile 

devrimden sonraki yapının bir kopuşu değil bir sürekliliği simgelediğini 

göstermektir. Devrimin kurumsallaştırdığı bütün yapılar devrim öncesinde 

oluşmuştur ve yerliqyerindedir. Devrimin başardığı ise feodalizmi değil, feodal 

kalıntıları kökleyip atmak olmuştur. Zira feodalizm Fransa’da çoktan çökme 

eğilimine girmiş ve büyük oranda yok olmuştur. Tocqueville çeşitli alanlardan 

örnekler vererek devrim öncesindeki toplumsal yapılanışı ve iktidar ilişkilerini 

aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu tartışmaya daha çok Fransa’da devrim öncesi 

kamusallığı ve kamusu açısından bakılacaktır. 

Otoriter yönetimi dediğim dedikçilik olarak tarif eden Tocqueville’e göre 

böyle bir düzende kast, sınıf, ya da aile bağları yoktur. Kamusal eylemin 

bastırıldığı dar bir bireycilik ve salt kendi çıkarları peşinde koşan bireylerin varlığı 

dediğim dedikçi yönetimin kamusuna özgüdür (Tocqueville, 2004: 40-41). 

Tocqueville’nin anlattığı bu yapı bize kamusal alanın çöküşünü anlatan diğer 

yazarların fikirlerini anımsatmaktadır. Tarif edilen yapı Arendtçi ve Sennettçi 

kamusal alan fikirlerinin somutlaşması olarak görülmektedir. Kamusal alanın 

yeniden ancak özgürlük yoluyla kurulabileceği fikri de Tocqueville’e aittir 

(Tocqueville, 2004: 41-42). Tocqueville bu özgürlüğün devrimle beraber geldiğine 

inanmaktadır. Çünkü Fransız İhtilali eski rejimdeki yapıların yerine hükümet 

biçiminde, eski toplum düzeninde, bütün yerleşik erklerde, bilinen tüm nüfuzlarda, 

gelenek, örf ve adetlerde yenilik getirmiştir (Tocqueville, 2004: 56). Fransız İhtilali 
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yurttaşın bütün tikel toplumların dışında soyut bir biçimde, insanın ülkeden ve 

zamandan bağımsız olarak ortaya çıkışını sağlamıştır (Tocqueville, 2004: 62). 

İnsanların siyasal alandaki yerel ödev ve haklarının neler olduğu araştırılmıştır. 

Devrim aynı zamanda kamusal yetkenin gücünü çoğaltma eğilimi göstermiştir 

(Tocqueville, 2004: 71). Elbette ki Tocqueville’in kamusal alan kurgusu Sennett ve 

Arendt’in aynı dönem içinki kurgularından farklıdır, hatta Habermas’ı da farklı 

olarak görebilmekteyiz. 

Devrimden önceki eski rejimde ortaya çıkan birçok yapı, devrim sonrasında 

da devamlılık göstermiştir. Merkezileşme eğilimi devrimin bir gecede getirdiği bir 

sonuç değildir. Eski rejimde temelleri atılmaya başlanan merkeziyetçilik krallık 

denetçisinin çeşitli kamu hizmetlerinin sunumunda etkin olmasıyla ve krala bağımlı 

olmasıyla yakından ilişkilidir (Tocqueville, 2004: 94). Aynı zamanda idari yargı da 

devrimden önce merkezileşmiştir, ki yargıda alınan kararların son karar mercii olarak 

kralın elinden geçmesi bunun ispatıdır. Vergi tahsilâtı konusunun da krallık 

denetçisine bırakılması yine merkezileşmenin örneğidir (Tocqueville, 2004: 97). 

Habermas’ın (2012: 79) ifade ettiği üzere modern devletqbir vergiqdevletidir 

ve Fransa’da etkili bir vergi sistemi devrimden önce kurulmaya çalışılmıştır. Böylece 

Fransa’da merkezileşme devrimin sonucu değil nedenlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Eski rejim katı bir kurallar bütününün yanında gevşek bir uygulama modeline 

sahiptir (Tocqueville, 2004: 100). Tocqueville devrimin nedenlerinden birinin bu 

kuralların uygulamasında meydana genel işlevsizlik ve merkezi idare tarafından aynı 



20 
 

iş için birden çok kurumun veya kişinin görevlendirilmesi olduğunu söylemektedir. 

Gevşek uygulama da buradan kaynaklanmaktadır. 

Toplumsal yapıya bakıldığı zaman ise kamu idaresinin gelişiminin nasıl bir 

seyir izleyeceği belirginleşmektedir. Soylular ve burjuvazi kendisi dışında kamusal 

işlerle ilgilenmek isteyen bütün insanlara karşı ayrım yapmaksızın şiddetli bir öfke 

duymaktadır (Tocqueville, 2004: 128). Başlarda soylu ve burjuva sınıflarının 

ortaklaşa yarattıkları kamusal alan kendi içine kapalı iken soylu ve aristokratların 

daha sonrasında bu alandan dışlanarak ilga edilmesi kamusal alanda yalnız 

burjuvazinin etkin olduğunu göstermektedir. Soylular aşamalı olarak yoksullaşınca 

senyörlük yönetiminin örgütlenmesi bozulunca, genel ve yerel özgürlük ortadan 

kalkınca burjuvazi ve aristokrasinin kamusal yaşamda teması kalmamıştır. 

Tocqueville’e (2004: 159) göre bir vergiden kaynaklanmayan ya da bir vergiyle 

sonuçlanmayan hemen hemen hiçbir sorun olmadığından, eşit biçimde 

vergilendirilmeyen iki sınıfın yani burjuvazi ve aristokrasinin beraberce tartışmak 

için nedeni, ortak hedefler güdecek hiçbir davası kalmamaktadır. Vergi eşitsizliği 

de toplumdaki ayrışmaları kuvvetlendirmiştir. Biçme vergisinden muaf tutulan 

aristokrasi bu noktada burjuvazinin düşmanı olmuştur (Tocqueville, 2004: 

164).Biçme vergisinin ağır koşulları aristokrasiyi etkilememiş ama toplumun geri 

kalan kısmı özellikle de köylüler için yıkıcı olmuştur. 

Diğer taraftan Fransız halkı tekil yasalar, saydamlaşma ve her yerde aynı 

uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte giderek birbirine benzemiştir (Tocqueville, 

2004: 215). Bu benzerlik yalnızca taşrada değil farklı vilayetlerde de gözle görülür 

hale gelmiştir. Habermas’ın burjuva kamusal alan savının dayandığı aleniyet 
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kavramı da aynı dönemde ortaya çıkmıştır. Bu aleniyet yasaların saydamlaşmasını 

getirmektedir (Habermas, 2012: 200-201). Modern kamunun tek tipleştirilmesi ve 

homojenleştirilmesi burjuvazinin ihtiyacından kaynaklanmaktadır. İşgücünün 

homojenleştirilmesi, daha sonra kapitalist üretim tarzı için elzem hale gelecektir. 

Burjuvazi ve kente göç eden eski aristokrat kamu görevlisi olmak için 

çabalamıştır. Kamu görevlisi olmak birçok kişinin amacı haline gelmiştir. Burjuvazi 

elindek i sermayeyi ticarete ya da sermaye alımına dönük olarak kullanmak yerine 

kamu görevliliğine girmek için kullanmıştır. Mevki satın alma bu dönemde 

yaygındır. Burjuvazinin bu kadar kamu görevliliğine girme istencinin altında halkla 

bir ve aynı görünme korkusu yatmaktadır. Burjuvazi bunu engellemek için her türlü 

yola başvurarak halkın denetiminden kurtulmak istemektedir (Tocqueville, 2004: 

162- 163). 

Eski rejim bir kölelik ya da bağımlılık düzeni değildir. Aksine özgürlüğün bu 

dönemde daha çok olduğu ama bu özgürlüğün düzensiz olduğu söylenmektedir 

(Tocqueville, 2004: 196). Bu dönemde köylüler angarya, milis hizmeti, dilencilik, 

kamu düzeni gibi sebeplerle hiç durmadan tutuklanırken Tocqueville (2004: 212) bir 

tane bile burjuvanın bu sebeplerden tutuklandığına rastlamamıştır. Oysa üstte eski 

rejimin bir özgürlük düzeni olduğundan bahsedilmektedir. Zannımızca bu özgürlük 

alt sınıflara ait olmayan bir özgürlüktür. Çünkü kitabın ilerleyen bölümlerinde eski 

rejimde yolların angarya yoluyla köylülere yaptırıldığı söylenmektedir (Tocqueville, 

2004: 276). O halde kamusal özgürlüğü tanımlarken kamusal kavramının 

burjuvaziye denk düştüğü söylenebilir. Köylülerin üstüne yüklenen bunca yük bir 

zaman sonra üst sınıflar tarafından tartışılmaya başlanmıştır (Tocqueville, 2004: 
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280). Toplumdaki eşitsizliklerin rahatsız ediciliği bu tartışmaların ana konusunu 

oluşturmaktadır. Devrimci iktisatçılar farklılık ve ayrıcalıkları iğrenç bulmaktadırlar. 

Eşitliğe hayranlıkla bakmakta, sözleşmeleri mühimsememektedirler (Tocqueville, 

2004: 247). Kişisel haklara hiç saygı duymamakla birlikte yalnızca kamu yararından 

öneminden bahsetmektedirler. Bu anlamda geçmişten nefret etmektedirler 

(Tocqueville, 2004: 248). Lakin devrimin bu hazırlayıcı fikirleri arasında tüm 

bireylerin sahip olduğu kamusal özgürlük fikri en son ortaya çıkan ve ilk önce 

ortadan kaybolandır (Tocqueville, 2004: 245). Geriye burjuva kamusunun özgürlüğü 

kalmaktadır. Devrimle birlikte ortaya çıkan kamu burjuvaziyi ifade etmektedir. 

1.1.4. Habermas ve Kamusallık 

Habermas ise Kamusallığın Yapısal Dönüşümü kitabına yukarıda tartışılan 

düşünürlerin fikirlerinin bir derlemesini yaparak başlamaktadır. Onun asıl ilgilendiği 

dönem modern kamusallığın oluştuğu dönemden refah devletine uzanan zaman 

aralığıdır. 

Kamu kavramı Almancada 18. yüzyılda publicity (kamusallık) ile benzerlik 

kurularak türetilmiştir (Habermas, 2012: 59). Kamu kavramı mal mübadelesinin ve 

toplumsal emeğin alanı olarak kendi yasalarına göre kurumsallaşan burjuva 

toplumuna aittir. Kamusal ve özel alana ait bilgi ve tartışma ise bildiğimiz üzere çok 

daha önceden mevcuttur (Habermas, 2012: 59). Habermas (2012: 60-61) 

kamusallığın Antik Yunan ve Ortaçağ’daki temellerinin burjuva kamusunun siyasal 

bilincinin oluşmasında etkili olduğunu belirtmektedir. Yalnız oluşan bu siyasal 

kamunun da yüz yıldır temelleri sarsılmaktadır. Habermas’a göre kamu, alan olarak 

giderek genişlerken işlev bakımından gittikçe güçsüzleşmektedir. 
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Geç Ortaçağ’da kamu temsili bir kavramdır (Habermas, 2012: 64-65). 

Burada temsil edilen halk ya da belli bir grup değil, temsil edilen statüdür. Bir 

hükümdarın ya da bir soylunun kamusallığı onun sahip olduğu erdemden, şanından 

ve şöhretinden gelmektedir. Burada temsiliyet halk adına değil, halk önünde 

temsiliyettir ve bir egemenlik göstergesidir. Bu egemenlik kamusal erktir. Diğer bir 

deyişle erkin hükümdarın ya da aristokratın elinde toplanmasının göstergesidir. 

Kamusallık şölenlere ve ayinlere dayandığından burada bir gizlilik söz konusudur. 

Kamusal alan gizliliğe hapsedilmiştir (Habermas, 2012: 64). Aynı şekilde burjuva 

eşrafın davetleri de kapalı kapılar ardında yapılır, dışlayıcıdır. Diğer taraftan özel 

alanda soyluların ve saray mensubunun yaşam tarzı gösterişe dayanırken 

burjuvazinin özel alanında gündelik yaşam tarzı egemendir (Habermas, 2012: 69). 

Burjuva toplumunda kamu, kamusal topluluk olarak bir araya gelmiş özel 

şahısların etkinlikleriyle ortaya çıkmaktadır (Habermas, 2012: 71). Kamusal akıl 

yürütme yoluyla kamusal alan kurulmaktadır (Habermas, 2012: 93). Burada 

tartışmalar ve konuşmalar yapılmaktadır. Tartışma ve konuşmalar siyasal alana 

dairdir. Aleniyet ve açıklık giderek kamusal alana hâkim olmaktadır. Bu aleniyet 

burjuva toplumuna ve egemenliğine meşruiyet oluşturmaktadır (Habermas, 2012: 

332). Kamusal alan burjuva toplumda ilk olarak edebi kamusallıkla ortaya 

çıkmaktadır. Edebi sohbetler burjuva kamusuna özgü konuşmaları ve tartışmaları 

kapsamaktadır. Bu nedenle ilk kamusal topluluk edebi bilgiye sahip kişilerden 

oluştuğu için küçük bir çapa sahiptir. Çoğu kimse edebi tartışmalara 

katılamamaktadır (Habermas, 2012: 108). Habermas’ın da belirttiği üzere 1840’lı 

yıllarda işçi ve köylü sınıfının değil kitaba, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek 
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ekonomik gücü yoktur. Burjuva kamusallığın üstünlüğü 1750’lerde belirmeye 

başlamıştır (Habermas, 2012: 117). 

Siyasal işlevli bir kamu ise burjuva toplumun kendi ihtiyaçlarına göre 

şekillenen bir devlet erkini gerektirmiştir. Liberal bir pazar, siyasal, hukuksal ve 

idari işlevlerden oluşan bir kamusal erk olarak modern devlete bu noktada ihtiyaç 

duyulmaktadır (Habermas, 2012: 158). Modern devletin nesnel hukuk düzeni serbest 

pazar ilkesiyle bağlantılıdır. Yasaların herkes için eşit derecede bağlayıcı olması, 

istisna ve imtiyazın olmayışı dolaşım ve üretim alanında herkesin eşit olarak yola 

çıktığı görüşüyle örtüşmektedir (Habermas, 2012: 167). Böylece devletin yasası ve 

pazarın yasası tutarlı hale gelmektedir (Habermas, 2012: 159). Devlet müdahalesi 

ise sonuçları öngörülemez olduğu için yadsınmaktadır. Kuralları koyanın kendisine 

karşı kuralarını işletmeyeceği ve eşit koşullar yaratmayacağı görüşü devlet 

müdahalesinin yadsınmasında temel faktördür. Ayrıca devlet müdahalesi piyasa 

koşullarının kendi kendisini düzenleyen yapısı içinde dışsal bir etki olduğundan ve 

pazarın ilkelerine göre hareket etmeyeceğinden irrasyonel olarak görülmektedir 

(Habermas, 2012: 166-167). Liberal devletin özelliği olarak yalnız kolluk ve adalet 

görevleri öne çıkmıştır. Bu dönemde oluşmaya başlayan modern kamu hizmetleri 

sermaye birikiminin sürekliliğine bu iki açıdan katkı yapmaktadır. 

19. yüzyılın ilk yarısında burjuvazinin çıkarı genel çıkarla bütünleşmektedir. 

Oysa yalnızca mülk sahipleri mülkiyeti koruyacak bir yasama yoluyla kamusal 

topluluk oluşturabilecek durumdadır. Bu durumda egemen sınıfın çıkarlarının 

perdeleme yoluyla tüm toplumun çıkarıymışçasına sunulması burjuvaziyi ve devleti 

bir meşruiyet zeminine taşımaktadır (Habermas, 2012: 177). Antik Yunan’da 
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kamusal alana girişin koşulu sayılan mülkiyet bir araçken, modern dönemde 

mülkiyete sahip olmanın yolu kamusal alandan geçmektedir. Zira kamusal alan 

burjuvazinin alanı haline gelmiştir. 

Sınıf çıkarı da kamuoyunun temellerini oluşturmaktadır (Habermas, 

2012:177). Kamu kavramının içeriği söylemsel olarak geniş bir alana ve tabana 

yayılmasaydı bu yalnız ideolojik bir egemenlik olarak kalacaktı (Habermas, 2012: 

177). Oysa kanımızca, burjuvazi böylesine belirgin bir üstünlüğü ve yalnız kendisine 

ait olan egemenliği alenen kabullenseydi geçmişten ders almamış olması gerekirdi 

(Fransız İhtilalindeki köylünün isyankar tutumu). Ama burjuvazi Habermas’ın ifade 

ettiği gibi burjuva kamusallığına inandırıcı siyasal kurumlar geliştirmiştir. Teorik 

arka plan ise gerçekliği saklamamaktadır. Örneğin Kant yalnızca özel mülk 

sahiplerinin malların mübadelesi yoluyla kendi kendisinin efendisi olabileceğini, 

yalnız onların seçme hakkına ve aklın kamusal kullanımına ehil olabileceklerini 

belirtmektedir (Habermas, 2012: 210). Öte yandan Marks burjuva kamusallığının 

perdesini yırtarak bu dönemde ortaya çıkan burjuva kamusallığının yanlış bir bilinç 

olduğunu söylemektedir (Habermas, 2012: 230). Bu kamusallık ve kamu kavramları 

kendi gerçek karakterini, yani burjuva sınıf çıkarının maskesi olduğunu bizzat 

toplumun kendisinden gizler demektedir. Ayrıca kapitalist sistem kendi haline 

bırakıldığında kendini yeniden üretmez. (Habermas, 2012: 227). Bu nedenle devlet 

ilga edilememektedir. Esasında iktidar tarafsız değildir. Varlık ve tahsil burjuva 

kamusunun özüdür, kamusal alana girmek için gereken önkoşullardır. Ama 

toplumun alt sınıfları iki önkoşula da sahip olamaz, çünkü toplumsal yapılar buna 

engel olmaktadırlar. (Habermas, 2012: 228) Böylece ne kamusal topluluk ulusa denk 

olur ne de burjuva toplumu toplumun geneline denktir. Her çıkar ve her toplumsal 
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kurum bu rejimde genel düşüncelere dönüştürülmektedir (Habermas, 2012: 230). 

Böylece kamu kavramının içeriği belirlenmiştir. Modern dönemde kamu burjuvazi 

haricindeki sınıfları dışlayan ama söylemsel olarak içinde barındıran bir kavram 

haline gelir, kamu hizmetleri de bu bağlamdan kopuk değildir. 

Güçlü devlet erki 19. yüzyılda yaratılmıştır (Habermas, 2012: 247). 

İngiltere’de bu dönemde kamu hizmetiyle modern bir merkezi idare kurulmuştur. 

Yoğunlaşma ve bunalım süreçleri toplumun çelişkili yapısının üstündeki eşdeğer mal 

mübadelesi örtüsünü kaldırmıştır, bu yapının altından salt baskıya dayanan bir öz 

görünmüştür (Habermas, 2012: 255). Güçlü devlet ihtiyacı bu noktada ortaya 

çıkmıştır. Aynı şekilde 1929 krizinden sonra ortaya çıkan sosyal devlet de hem 

güçlü hem de müdahaleci bir nitelik kazanmıştır (Habermas, 2012: 257). Müdahale 

kısmen ekonomik açıdan zayıfların yararınayken kısmen de onların çıkarlarını 

savuşturmuştur. Serbest pazar tarafından güvencelenemeyen sistem dengesini 

müdahale yoluyla sağlamıştır (Habermas, 2012: 257). Oysaki kapitalizmin ortaya 

çıkış aşamasında devlet müdahalelerin öngörülemezliği ve irrasyonel olduğu görüşü 

hâkimken, 1929 sonrasında sosyal devlet piyasanın güvencesi olmuştur. Bu noktada 

sermaye birikiminin sürekliliğinin esas olduğu, devletin ise bu sürekliliğin 

sağlanmasında işlevsel olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Böylece liberal 

devlet ile sosyal devlet arasında bir kopuş değil süreklilik olduğu görülmektedir. 

Refah devleti alışılagelen işlerin dışında o zamana dek özel ellere bırakılmış olan 

hizmetleri de üstlenmiştir (Habermas, 2012: 259). Kimi zaman sermayeyi kamusal 

görevlerle yükümlendirerek, kimi zaman planlama yoluyla veya bizzat üretici ve 

dağıtıcı olarak hizmet sunmuştur. Böylece kamu hizmetleri genişlemiştir. Devlet bu 

müdahaleler yoluyla özel alana girdikçe aile kendi içindeki bağlarını ve 
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işlevlerini yitirmiştir (Habermas, 2012: 266-271). Özel alanın da kamusal alanla 

birlikte yitip gitmesi böyle gerçekleşmiştir. Arendt’in bahsettiği gibi günümüz 

toplumunun toplumsal alana hapsedilmesi özel ve kamusal alanın sınırlarının yok 

olup gitmesinin sonucudur. 

Kamusal alanın Antik Yunan’dan günümüze kadar geçirdiği evrim, metnin 

önceki bölümlerinde tartışıldığı üzere toplumsal gerçekliğe ilişkindir. Toplumsal 

gerçekliğin üretim ilişkileri tarafından belirlendiği ya da en azından birbirine içkin 

olduğu temeli, araştırmanın bu aşamasında söylenebilir. Kamusal alanın aldığı 

biçimler ve niteliksel değişimler üretim ilişkileri ile doğrudan bağlantılıdır. Gerek 

yurttaş olmanın ve kamusal alana girmenin önkoşulunun özel alandaki egemenlik ve 

mülkiyet ilişkileri olduğu Antik toplumda; gerekse topraktan elde edilen artık ürün 

üzerinden doğrudan hem siyasal hem de iktisadi egemenliğin bütünleşikliğine dayalı 

sahipliğin kamusal alana girmek için gerekli olduğu feodal toplumda egemenlik 

ilişkileri ön plana çıkmıştır. Ücretli emek ve sermaye çelişkisinin ortaya çıktığı artı- 

değer çekme yoluyla egemenliği elde tutarak kamusal alanın işlevselliğini ve 

varlığını budayan kapitalist toplumda kamusal alana girmenin çoğu zaman 

egemenlikle bağlantılı olduğu görülmüştür. Böylece kamusal alan zemininin çoğu 

zaman mülkiyet sahiplerince kullanıldığı, diğerleri tarafından yaratılan kamusal 

alanın ise çoğu zaman zor yoluyla ortadan kaldırıldığı görülmektedir. O halde 

kamusal alan içinde geçen kamu sözcüğünün neyi ifade ettiği tartışılmalıdır. 

Düşünürlerin tartışmaları özetlenirse, kamusal alanın yurttaşların iyi yaşam 

arayışına yönelik olarak ortaklaşa kurdukları ve mülkiyetin bir amaçtan çok bir araç 

olduğu bir alan olduğu söylenebilir. Kamusal alan yaşamın tüm alanlarını kaplayan, 
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modern bireyin mülkiyetini arttırmaya yönelik çabalarından ve yaşamın tüm 

alanlarının bu amaç için şekillendirilmesinden uzaktır. Yaşanılan dünyaya yönelik 

sorular, konuşmalar ve birbirini anlama üzerinden var olan kamusal alan, 

kapitalizmin ortaya çıkışı ve bu alandan mülksüzlerin tamamen kovuluşu ile birlikte 

yok olmaya yüz tutmuştur. İçi boşaltılan kavram, devletin verdiği hizmetler ve 

hegemonik yaklaşımlar nedeniyle başka bir anlama bürünmüştür. Kamu hizmetleri 

kamusal alanın ortaya çıkışını sağlamaktadır görüşü, devlete ve burjuvaziye iyi 

yaşam arayışı hakkında bir önem atfetmektedir. Oysa birikim rejiminin ortaya çıkış 

aşamasında var olan ve toplumun diğer kesimleri tarafından oluşturulan kamusal 

alanlar birer birer yok edilmiştir. 

Refah devleti döneminde bireylere sağlanan boş zaman, kamusal alanın 

dirilişini değil, bireylerin tüketim kültürünü içselleştirmesiyle birlikte bu zamanların 

tüketim için kullanılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Toplumsal yapılar ve iktisadi 

düzlem tarafından sarılan birey yaşamları, rekabetçilik ve bireycilik gibi esaslara 

göre şekillenmiş, tüketim kültürü bu alanları kaplamıştır. Kamu hizmetleri bireylerin 

kamusal alan yaratmasına olanak vermek yerine tüketim kültürünün yaygınlaşması 

ve talep dengesini sağlamaya yöneliktir. İçinde yaşanılan yapıların içselleştirilmesi 

daha iyi yaşam arayışının bir kenara bırakılarak daha çok biriktirmenin ya da 

emeğini daha fazla bir fiyata satmanın peşine düşülmesi sonucunu doğurmuştur. 

Böylece kamusal alana ait izler yok olup gitmiştir.  

Neo- liberal dönemde ise içi boşaltılan kamusal alan kavramı yönetişim, 

katılımcılık gibi terimlerle doldurulmuş, karar alma mekanizmasında paydaşların 
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etkin olduğu söylemi öne çıkmıştır. Bu paydaşlar kamusal alan yaratmaktan çok yine 

sermaye birikimine odaklanmış kişiler ve yapılardan oluşmaktadır.    

Kamusallık ise kamusal alanda eyleyebilmenin yaygınlaşması, toplumun 

tümünün ortak yararının sağlanması amacını taşımaktadır. Tüm topluma mâl 

olabilmişliği içeren kamusallık kamusal alanda var olmaktadır. Aleniyet anlamına 

gelen kamusallık, kamusal alanda bir araya gelen bireylerin ortaklaşalığıdır. 

Sokaklar, halka açık mekânlar, herkesin dâhil olabileceği yerler aleniyeti 

sağlamaktadır ve mahremiyet yoktur. Buna göre kişilerin kendi fikirlerini 

açıklayabildiği, diğer insanları dinleyip anlayabildiği, toplumsal yaşam hakkında 

kararlar alınabildiği bir yapının var oluşu kamusallığı sağlamaktadır. Kamusallık 

özgürlük gerektirmektedir. Bu özgürlük tüm baskı ve kontrol mekanizmalarından 

azade bir bağımsızlık anlamına gelmektedir. 

Planlamalar, eğitim ve sağlık kurumları, istatistikler ve daha birçok yolla 

bireylerin bilgilerine sahip olan devlet yapılanması kamusallığı da 

şekillendirmektedir. Gazeteler, dergiler, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim 

araçlarının denetimini yapılarak aleniyet engellenmekte, çoğu zaman çeşitli sansürler 

uygulanmaktadır. “Tarihsel blok” kitle iletişim araçlarıyla kendisini yeniden var 

etmektedir. İyi yaşam arayışının dile getirilmemesinin, bunu yerine iktidarı tekrar 

üretmenin ve onun bir parçası olmanın kitle iletişimini denetlemek ve düzenlemekle 

ilgili olduğu görülmektedir.  Bu yolla denetim mekanizmasından bağımsız bir 

kamusallığın oluşumu da modern dönemde yok olmuştur.  

Neo- liberal dönemde düzenleyici ve denetleyici kurumların gördüğü işlevler 

bu bakımdan değerlendirilmektedir. Yeni dönemde kamu hizmetlerinin 
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denetleyicilik, düzenleyicilik ve kolluk işlevlerini ifade etmesi, kamu hizmetinin 

geçmiş dönemlerden farklı olmayarak kamusallık yaratıcı değil yok edici olduğunun 

göstergesidir. Devlet bir kamusallık yaratıcısı ve kamusal alanın kurucusu 

olamamakla birlikte kamu hizmeti de kamusal araçlarla verilmemektedir.     

1.2. Kamu Kavramı 

Kamu hizmeti kavramının içeriğini anlayabilmek için öncelikle hizmetin 

kime verildiğini kavramak gerekmektedir. Bu nedenle kamu sözcüğünün özde ifade 

ettiği anlam kamu hizmetinin temel mantığını açıklar nitelikte olacaktır. 

Longman sözlüğüne (2009: 1401) göre “public” hükümet (government) ya da 

yönetim için çalışmayan, toplum içinde özel bir konumda bulunmayan sıradan 

insanlar anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kavram toplum için hizmet veren 

hükümeti de nitelemektedir. O halde hem hizmeti alan hem de hizmeti veren kamu 

olarak tanımlanmaktadır. Kavramın anlamının ilk kullanıldığı şeklinin zamanla 

değişikliğe uğradığı görülmektedir. 

Türkçe’de kullanılan “Kamu Yönetimi”, “Kamu Hizmeti” ya da “Kamu 

Görevlisi” gibi kavramlardaki kamu sözcüğü genel olarak devletin yönetimi, devletin 

hizmeti veya devlet görevlisi olarak anlaşılmaktadır. TDK (2014) Sözlüğünde 

“kamu” kavramıyla ilgili olarak “halk hizmeti gören devlet organlarının tümü” 

denilmiştir. Diğer taraftan halkın bütününün kamu anlamına geldiği belirtilmektedir. 

Fakat İngilizce “public” sözcüğü Türkçe’deki anlamına göre daha kapsamlı bir 

içeriğe sahiptir. Halk, toplum, devlet gibi public sözcüğüne karşılık gelen 

kullanımlar Türkçe’de kamu sözcüğünden ayrı sözcüklerin kullanımını 
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gerektirmiştir (Yalçın, 2010: 47). Bu nedenle bizdeki kamu sözcüğü kamu yönetimi 

disiplini içinde halktan çok idari- bürokratik örgütlenmeyi, bu örgütlenmenin 

yapısını ve işleyişini ifade etmektedir. Burada da görüldüğü üzere kamu kavramı 

kimi zaman devlet kimi zaman halk anlamına gelmektedir. 

Kamusallıktan ayrı olarak kamu kavramının yaygın kullanımının liberal 

düşünceyle birlikte ortaya çıkışı kavramın iki yönlü kullanılmasının nedenini 

açıklamaktadır. 

Liberal düşüncenin öncülleri toplum sözleşmesi (social contract) temelinde 

bireylerin doğuştan gelen haklarının toplumun genel çıkarının, toplumsal yaşamın 

varlığının ve sürekliliğinin sağlanması adına daha büyük bir iradeye tesliminin 

gerekliliğini savunmuşlardır. Leviathan adlı yapıtında Hobbes (2008: 94) insan 

doğasının üç temel kavga nedeni olarak rekabet, güvensizlik, şan ve şerefi saymış, 

bunlar nedeniyle devlet olmadan herkesin herkese karşı daima savaş halinde 

olacağını söylemiştir. Kamuyu insan doğası üzerinden kuran düşünürler insan 

doğasına bir mutlaklık atfetmekte, kamu kavramının da doğası gereği güvensizlik 

halinde yaşayan insanlardan oluştuğunu belirtmektedirler. Kamunun beraber 

yaşayabilmesini sağlamak amacıyla bireylerin tek tek iradelerini devretmeleriyle 

oluşan devletin bu noktadaki görevi de bireylerin güvenliğini sağlamaktır. Devlet ile 

toplumu oluşturan yurttaşların bütününün arasında yapılan sözleşme Rousseau (2008: 

15) tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “Her birimiz bütün varlığımızı ve bütün 

gücümüzü bir arada genel istemin buyruğuna verir ve her üyeyi bütünün bölünmez 

bir parçası kabul ederiz.” Bu sözleşmeye göre bireyler hem kendileriyle hem de 

kamu ile bir “söz borcu” yapmakta, böylece egemen varlığın üyesi olarak bireylere 
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karşı ve egemen varlık olarak devlete karşı bağlanmaktadırlar (Rousseau, 2008: 

16). Devlete sözleşme yoluyla devredilen hakların ve iradenin bütünü devletin de 

kamu olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Bu görüşe göre modern devletle 

birlikte ortaya çıkan modern kamu anlayışı burjuva toplumunda yer alan bütün 

sınıfları kapsamakta, yurttaşlık bağıyla devlete bağlanan bireyler bu toplumu 

oluşturmaktadır. 

Marksist öğretiye göre kapitalist sınıfın özel alanda sermaye birikiminin 

sürekliliğini, kamusal alanda da bu birikimin genel koşullarını sağlama 

gerekliliği devlet tarafından yerine getirilir. Böylece devlet modern kamu içindeki 

iktidar ilişkilerinin korunması ve yeniden üretilmesi noktasında kilit önemdedir 

(Gülalp, 1993: 77). Burjuva kamusu devlet tarafından kontrol altında tutulan ve 

sermaye birikiminin sürekliliğinin burjuva kamusallığının özel alan haricindeki 

varlığını sürdürmesini sağladığı birliktelik olarak görülebilir. Sivil toplumdan farklı 

olarak kamu homojen bir bütünlük ifade etmektedir. Buna göre sivil toplum 

içerisinde bulunan politik mekanizma aygıtlar ve mücadele alanları ağın kamu 

kavramının içeriği açısından detaylandırılmış kalmaktadır. Kamu kavramı daha çok 

sermaye birikiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla homojenleştirilmiş bir 

mekânda (sınırları belli bir homojenize alan olarak modern ulus-devlette) üretim 

sürecinin bir parçası olan tektipleştirilmiş bireyler ve burjuvazinin sınıfsal 

farklılıkları göz ardı edilerek oluşmuş topluluğu ifade etmektedir. Bireylerin 

mücadele alanlarının dikkate alınmadığı ve sanki sınıfsal farklılıklar yokmuşçasına 

var olan bir homojen hegemonik bir topluluk, liberal öğretiye göre devlet önünde eşit 

haklara ve yurttaşlık niteliğine sahip herkesin içinde bulunduğu yapı kamu olarak 

değerlendirilmektedir. 
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Kamu hizmetiyle ilişkisi bağlamında hizmetin kim tarafından verildiği ve 

kime verildiği sorularını kamu kavramıyla açıklamak kamu kavramının ifade ettiği 

anlamsal karmaşa açısından zorluklar taşımaktadır. Kamu eğer devleti ifade etmekte 

ise, hizmet veren devlettir. Kamunun yurttaşlık bağıyla bağlı olan tüm halkı ifade 

ettiği düşünülürse, bu durumda hizmeti veren halktır. Sözleşmecilik ekolü 

bağlamında düşünüldüğünde devletin halk veya sivil toplum olmadığı bilinmektedir, 

Marksist ekol açısından da devletin (en son kertede bile olsa) toplumun tümünün 

değil belli bir sınıfın çıkarlarının korunmasını sağladığı bilinmektedir. Her iki 

düşünce de devleti kamu olarak görmemektedir. O halde kamu kavramının 

modern- devletle ilişkili olduğu çerçevesinden bakmak, böylece kamunun burjuva 

kamusuna denk düştüğünü kabul etmek gerekmektedir. Kamusal alanda var olan 

kamu kavramı modern dönemde kamusal alanın burjuvazi tarafından 

şekillendirilmesi nedeniyle burjuvaziyi nitelemektedir. Burjuvazi tarafından 

şekillenen kamusal alan kamu hizmetinin ortaya çıkış aşamasında etkili olmuştur. 

Liberal dönemde kamu hizmeti ve kamusal alan arasındaki ilişkiyi ele almak 

gerekmektedir. 

1.3. Liberal Dönemde Kamusallık ve Kamu Hizmeti 

Modern toplumda kamu hizmetinin kamusal alandaki izdüşümünün 

anlaşılabilmesi için öncelikle modern devletin işlevinin anlaşılması gerekmektedir. 

Zira kamu hizmeti, devlet ve toplum bağlantısı ortaya çıkarılmadan tanımlanamaz. 

Böylece modern devlet ve kamu hizmeti tartışması bir temele oturtulabilir. Modern 

devletin temelleri ise Fransız ve İngiliz ulus-devletinin oluşumu aşamasında 

görülebilmektedir. 
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1.3.1.  Fransa’da Kamu ve Kamu Hizmeti Kavramının Oluşumu 

Fransa’da kamusal alanın modern devletin ortaya çıkışıyla birlikte geçirdiği 

evrim kamu hizmetinin ortaya çıkış dönemi ile paraleldir. Tocqueville’nin tartışması 

Fransız Devrimi öncesinde ortaya çıkan yapının Devrim sonrası ile benzerlik 

göstermesine ve iki dönem arasındaki sürekliliğe ilişkindir. Devrim öncesinde 

merkezileşme eğilimine giren Fransız Devleti Devrim sonrasında eski yapının 

artıklarından kurtulmuş ve Devrim öncesinde oluşmaya başlayan yapılanma Devrim 

sonrasında olgunluğa erişmiştir. Fakat doğrusal bir gelişim çizgisinde ilerlemeyen 

yeni yapı çeşitli şekillerde biçim değiştirmiş, kesintiye uğramıştır. 1848 devriminin 

ve çöküşünün anlatıldığı Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i ve Fransa’da Sınıf 

Savaşımları kitaplarında 1848-1851 arası dönemde kurulan burjuva cumhuriyetinin 

diğer bir söyleyişle anayasa döneminin Louis Bonaparte tarafından darbe yoluyla 

yıkılışı ele alınmaktadır. 

1848 Fransa’sı Paris proletaryasının toplumsal sorunlar üzerine tartıştığı, 

küçük burjuva ve köylülerin politika sahnesine atıldığı bir kamusallık dönemidir. 4 

Mayıs 1848 ise anayasa döneminin ve burjuva cumhuriyetinin kurulduğu gündür 

(Marx, 2007: 20). Ulusal Meclis tarafından yasal olarak ilan edilen cumhuriyet, 

burjuva düzene karşı devrimci bir silah olmak yerine burjuva toplumun siyasal 

alanda yeniden kurulma, siyasal açıdan sağlamlaşma dönemidir (Marx, 1996: 55). 

Aynı zamanda bu dönem proletarya partisinin ve devrimcilerin kamu sahnesinden 

uzaklaştırıldığı, burjuvazinin sınırlı bir kesiminin kral adına hüküm sürmesinin 

bittiği, bunun yerine burjuvazinin hükmünü tüm halk adına sürdürmesinin başladığı 

dönemdir (Marx, 2007: 21). Küçük burjuvazi ve köylülüğün tümüyle siyasal alanın 



35 
 

dışında bırakılması, bu sınıfların ideolojik temsilcilerinin ve sözcülerinin resmi 

muhalefetin dışında kalmaları dönemin kamusallığı açısından çarpıcıdır (Marx, 

1996: 34). Diğer taraftan cumhuriyetin ilk etkinliği mali aristokrasinin yanı sıra, 

bütün mülk sahibi sınıfları siyasal iktidar alanına sokarak burjuvazinin egemenliğini 

tamamlamaya yöneliktir (Marx, 1996: 40). Oysa Şubat Devriminde güçlenmiş 

olan proletarya 4 Mayıs’la birlikte yok sayılmıştır. Bu yok sayılma burjuvazi 

tarafından lümpen proletaryayı orduya alma, ulusal atölyelere saldırma yoluyla 

Haziran Ayaklanması’nın tetikleyicisi olmuştur. Haziran Ayaklanması kamusal 

alanda proletaryanın etkinliğinin bir sonucu sayılmalıdır (Marx, 1996: 58). Fakat 

aynı dönem köylülerin kendi yoksulluklarının sebebini proletarya olarak gördüğü alt 

sınıfların birbirinden daha da uzaklaşmasının gerçekleştiği dönemdir (Marx, 1996: 

59). Haziran Ayaklanması yenilgiye uğradığı zaman burjuvazinin diktatörlüğü 

perçinlenmiş ve devletin yönetimi burjuvaziye düşmüştür (Marx, 1996: 61). 1848’in 

özgürlükleri olarak sunulan kişi özgürlüğü, basın, ifade, örgütlenme, toplanma, 

öğrenim, inanç özgürlükleri ihlallerinin mümkün olmadığı anayasal bir dayanağa 

sahip olmuşlardır. Bu özgürlükler her Fransız yurttaşının hakkı haline gelmiştir. 

Yalnız, anayasa kendi içindeki kenar metinleriyle birlikte bu özgürlüklere 

sınırlamalar getirmektedir. Bu özgürlüklerin ancak başka eşit yurttaşların haklarını 

engellemediği, kamu güvenliğini tehlikeye atmadığı ve yasalarla çelişmediği sürece 

kullanılabileceğini söylemektedir (Marx, 2007: 28). Eğitim hakkı, konut hakkı gibi 

haklar burjuvazi tarafından kullanılmakta, bu hakları kullanırken diğerlerinin bu 

hakları kullananları engellemesi yasaklanmaktadır. Marx (2007: 28-29), kamu 

güvenliği açısından bu hakların kullanımın burjuvaziye aitliğini ve onların 

güvenliğini korumaya yönelik olduğunu, hakların anayasada özgürlükler olarak 
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sunulurken gerçekte özgürlüğün yasalarca engellendiğini belirtmektedir. Çalışma 

hakkı ise burjuva rasyonelliği içinde mantıksızdır; çünkü çalışma hakkının 

arkasında sermayenin iktidarı –üretim araçlarına sahip çıkmak, onları birleşmiş 

işçi sınıfına bağımlı kılmak, ücretliliğin, sermayenin ve üreticinin arasındaki 

karşılıklı ilişkinin kaldırılması- vardır (Marx, 1996: 70). Yürütme gücünde ise 

parlamentonun üzerinde yer alan bir başkan vardır. Başkan parlamentonun aksine 

sürekli toplumun gözü önünde değildir, bu gizlilik sayesinde eleştirilere maruz 

kalmaktan kurtulmaktadır. Gerçek iktidarın başkanın elinde toplanmasıyla birlikte 

meclisin manevi iktidarı güvence altına alınmaya çalışılmıştır (Marx, 2007: 30). 

Genel oy yoluyla seçilen başkan, anayasa yapıcı olarak parlamentonun karşısına 

dikilme ve parlamentoyu yok etme kudretine sahip hale getirilmiştir. Genel oyun 

siyasi etkisi ise babadan oğula geçen, sorumsuz krallığın yerine seçime bağlı, 

değişen, sorumlu, dört yılda bir seçilen bir krallık olmuştur (Marx, 1996: 69). 

Yurttaşların genel oyu ise onlar için politika sahnesine ve kamusal alana girişin tek 

yolu olarak kalmıştır. 

Yasama ve yürütme erki birlikte düşünüldüğünde Marx (2007: 59) dönemin 

Fransız ulus devletini şöyle tanımlamaktadır: 

yürütmenin bir buçuk milyondan büyük bir memurlar ordusunu emrinde 

bulundurduğu, dolayısıyla çıkarların ve geçim olanaklarının pek büyük bir kitlesini, 

sürekli olarak mutlak bağımlılığı altında tuttuğu; devletin en geniş varlık 

belirtilerinden en ufacık devrimlerine kadar, en genel varlık biçimlerinden, bireylerin 

en özel yaşamlarına kadar sivil toplumu sımsıkı sardığı, denetlediği, düzenleştirdiği 

gözetim ve vesayet altında tuttuğu; bu asalak yapının, en olağanüstü bir 
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merkezileşme yardımıyla, benzerlerini ancak toplumsal gövdenin mutlak 

bağımlılığında, bağlantısız biçimsizliğinde bulan her yerde bulunma, her şeyi bilme 

ve daha hızlı bir devinim yeteneği ve esneklik kazandığı yapıdır. 

Bu geniş ve karmaşık yapılanmanın sürdürülmesi Fransız burjuvazisinin 

maddi çıkarı için hayati önem taşımaktadır. Burjuvazi kendi fazla nüfusunu bu 

aygıt içine yerleştirerek kar, rant ve faiz olarak alamadıklarını maaş yoluyla 

almaktadırlar (Marx, 2007: 59). Kamu görevlerine girmek yoluyla yürütmenin 

içinde görev alan burjuvazi aynı zamanda parlamentoda da etkinleşerek devlet 

erkine doğrudan sahip olmaktadır. Sınıfın kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarı 

gibi sunma yoluyla da siyasal çıkarını korumaktadır. Marx’ın bu noktadaki 

tartışması tam da bir sınıfın çıkarının nasıl olup da bütün toplumun çıkarı gibi 

sunulduğu sorusudur. Nasıl olur da halk oy vererek kendisi adına bir başkasının 

parlamentoda konuşmasına ve onu temsil etmesine izin vermektedir (Marx, 2007: 

63-64)? Liberal düşünürlerin toplum sözleşmeleri yoluyla genel çıkara 

ulaşılabileceği fikri bu soruyla örtüştürüldüğünde kamu kavramının niteliği önem 

kazanmaktadır. 31 Mayıs 1850, genel oy hakkının burjuvazi tarafından kaldırıldığı 

gündür. Başkanlık seçimlerinden önce kayıtlı olan on milyon seçmenin üç 

milyonu listelerden silinmiş, başkanlık seçimi için gerekli olan asgari oy sınırı 

indirilmiştir (Marx, 2007: 69). O halde Marx’ın sorusunun cevabını yine kendisinde 

aramamız gerekmektedir: Devlet aygıtının yürütme gücü bünyesindeki bürokratik ve 

askeri örgütlenmesi, yaygın ve kuvvetli devlet aygıtı ile, memurlar ordusu ile Fransız 

halkını kuşatan bu asalak yapı feodal sistemin çöküşüyle birlikte meydana gelmişti 

(Marx, 2007: 120). Eski toprak sahipleri ve kentlerdeki büyük mülk sahiplerinin 

senyörlük ayrıcalıklarının memurluk haklarına dönüştürülmesi yoluyla merkezden 
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yönetilen ve işbölümüne dayanan bir devlet iktidarı toplumun tamamına nüfuz 

edebilmiştir. Köprüler, okul binaları, demiryolları, ulusal zenginlikler ve üniversiteler 

gibi toplumsal çıkara özgü kurumlar alandan kopartılıp üstün genel çıkar olarak 

toplumun karşısına konulmuştur. Böylece toplum üyelerinin bu yapılar hakkındaki 

karar verme yetkileri elinden alınmış ve devlete devredilmiştir (Marx, 2007: 120). 

Fransa’da modern kamu hizmetlerinin doğuşu bu noktada gerçekleşmiştir. Devletin 

bu kurumları idare edebilmesi için güçlendirilmesi ve merkezileştirilmesi 

gerekmiştir. Birinci devrim ve Napoleon zamanında bürokrasi, burjuvazinin sınıf 

egemenliği hazırlamak için yalnızca bir araç olarak kalırken Louis Bonaparte 

döneminde devlet tamamıyla bağımsız duruma gelmiş gibi görünmektedir. Oysa 

devlet iktidarı kendi başına ayakta duramadığından bu dönemde de Louis Bonaparte 

küçük toprak sahibi köylüleri temsil etmektedir (Marx, 2007: 121). Ama bu 

temsiliyet, sanıldığı gibi köylülerin çıkarlarını değil yine burjuvazinin sınıf çıkarını 

korumuştur. Bonaparte döneminde toprağın parsellenmesi politikası kentlerdeki 

serbest rekabet ve sanayi sistemini kıra da yaymaktan başka bir işlev görmemiştir 

(Marx, 2007: 125). Yalnız küçük toprak mülkiyetine sahip köylü Fransa’daki diğer 

toplumsal sınıflarla ilişkilerini değiştirmiştir, çünkü bu mülkiyet yapısı feodal 

kalıntıları yok etmiş, feodal beylerin yeniden egemen olmasını engellemiştir. Bu 

durum ise burjuvazinin işine yaramıştır. Böylece, köylüler topraklarına ipotek 

koydurarak mülkiyet edinmeye çalışırlarkenken burjuvaziye borçlanmışlardır. Marx 

(2007: 126) dönemin Fransız köylüsünün yaşam koşullarını şu şekilde dile 

getirmektedir: 
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Kendi gelişmesi, onu kaçınılmaz olarak, sermayeye karşı bir kölelik 

durumuna sokan küçük toprak mülkiyeti, Fransız ulusunu birer mağara adamları 

durumuna getirdi. On altı milyon köylü mağaralarda oturuyorlar, bu mağaraların 

büyük bir kısmının yalnız bir deliği var, küçük bir kısmının yalnızca iki ve en iyi 

olanların da ancak üç. Yüzyılın başında, devleti, defne dalları ile gübrelediği yeni 

açılmış küçük tarlanın savunmasını gözetmekle yükümlü bir nöbetçi yapan burjuva 

düzeni, bugün onun kanını ve iliğini emen ve onları sermayenin simyacı kazanına 

atan bir vampir olmuştur. 

Diğer taraftan devletin vergi yoluyla küçük toprak mülkiyeti sahiplerinden 

topladığı artık da köylünün durumunu en az ipotekler kadar kötüleştirmiştir. 

Bürokrasinin giderlerini karşılamak için küçük toprak mülkiyeti sahibinden toplanan 

vergiler kullanılmıştır. Fransa’da Sınıf Savaşımları adlı kitabın giriş bölümünde 

Engels’in bahsettiği gibi politik bölüşüm vergiler, yoksullara yardım ve başka vakıf 

gelirlerinden oluşur. Ama bunlar, topluluğun, devletin ya da kamunun 

mülkiyetindeki bölüşüm araçlarıdır ve Engels bu bölüşüm araçlarının yok 

edilmesinin nihai amaç olması gerektiğinden bahsetmektedir (1996: 11). Çünkü; 

gelişimin akışı içerisinde sınıf ayrımları kalktığında ve üretim tüm ulusun 

geniş bir birliğinin ellerinde yoğunlaştığında, kamu gücü siyasal niteliğini 

yitirecektir… Sınıflarıyla ve sınıf karşıtlıklarıyla birlikte eski burjuva toplumun 

yerini, kişinin özgür gelişiminin, herkesin özgür gelişiminin koşulu olduğu bir birlik 

alacaktır (Marx ve Engels, 1976: 155). 
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1.3.1.1. Paris Komünü 

Engels’in tespitinin somutlaştığı bir örnek olarak Paris Komünü, 18 Mart - 

28 Mayıs 1871 tarihleri arasında var olmuştur. Kamu işlerinin yöneticilerin 

başarısızlıkları nedeniyle yerine getirilmemesi, proletaryanın ve geniş halk kesiminin 

aktif olarak siyaset içinde bulunması kamusal olanın yetmiş günlük hâkimiyetini 

sağlamıştır (Lissagaray, 2013: 15). Burada kamusal olan burjuva kamusallığından 

farklı bir anlam ifade etmektedir. Toplumun geniş bir kesimini oluşturan 

proletaryanın toplumsal işleri doğrudan kendisinin yerine getirmesi ve Antik 

Yunan’daki kamusallık ve kamusal alana yakın bir yapının ortaya çıkışını 

sağlamıştır. Bir sınıfın çıkarının gözetilerek düzenlemelerin tüm toplumun 

yararınaymış gibi sunumunun yerine tüm toplumu kapsayan bir kamusallık 

oluşmuştur. Bu kamusallık modern dönem kamusallığından farklılaşmaktadır. Diğer 

bir deyişle kamu işleri ve kamu hizmeti kamusal olan tarafından görülmüştür. Paris 

kamusu sınıflı toplumla birlikte ortaya çıkan sınıf devletinin karşısında başka bir 

devlet tipi kurmaya çalışmıştır. Kapitalist devletin 1848 devriminden sonra kendisine 

sosyal devlet, parlamenter devlet gibi isimler koymuş olmasına rağmen azınlığın 

çoğunluk üstünde hüküm sürmesinden başka bir anlam taşımamıştır. Komüncülerin 

yaptığı ise bazı devlet organlarını yok etmek, bazı organları da tüm yurttaşlara 

hizmet edebilecek şekilde düzenlenmektir (Lissagaray, 2013: 15). İlk olarak 

düzenli ordu lağvedilmiş, bunun yerine halk kendi savunma gücünü oluşturmuştur. 

Devlet memurlarının yetkiler i ellerinden alınarak bu yetkiler komüne devredilmiştir. 

Devlet ve din işleri ayrılarak kilise mensupları sivil statüye sokulmuştur. Eğitim 

kurumları herkese açık ve parasız hale getirilmiştir. Memur maaşları ile vasıflı işçi 

maaşları eşitlenmiştir. Böylece parazit bir yapılanma haline gelen bürokratik 
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makamlar ve burjuva devlet kamuya iade edilmiştir. Her kamusal görevli seçimle 

iş başına gelmekte, bu yolla halkın kendi kendini yönetimi sağlanmış olmaktadır 

(Lissagaray, 2013: 16). Komünün yürütme organı Merkez Komite, yayımladığı bir 

bildiride yerel seçimlerin yapılması, güvenlik yönetiminin kendilerine verilmesi, tüm 

yargıçların seçimle işbaşına gelmesi, basın, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü, 

öncelikli olarak yiyecek maddelerinin kamulaştırılması, tüm yurttaşların 

silahlandırılması, taşraya orayı harekete geçirecek komiserler gönderilmesi 

taleplerini dile getirmektedir (Lissagaray, 2013: 61). Komün, Paris’i aldığı zaman 

elinde parçalara ayrılmış bir devlet aygıtı bulunmaktadır. Önceki yönetimin isteği 

üzerine birçok memur işini bırakmış, cenaze hizmetlerinin dışında vergi, ulaşım, 

elektrik, pazar yerleri, kamu hizmetleri ve haberleşme gibi birçok alan yeniden 

düzenlenmeye ihtiyaç duyulmuştur (Lissagaray, 2013: 129). Kamu hizmetlerinin 

yeniden düzenlenmesi için bildiriler yazılmış, birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 

Geçim ve Kamu Hizmetleri Komisyonu kurulmuş, kamu işleri bu komisyon aracılığı 

ile görülmüştür (Lissagaray, 2013: 237). Komün önceki yapının verdiği hizmetleri 

devlet yahut burjuvazi ile ilişiği olmayan bir kamunun görmesini hedeflemiştir. 

Kamu gücünün siyasal niteliğini yitirmesiyle birlikte ikincil bölüşüm 

ilişkileri devletin tekelinden kurtulacaktır. Kamu hizmetlerinin de ikincil bölüşüm 

ilişkilerindeki rolü düşünülürse Fransa’da ulus-devletin inşa aşaması ve 

sonrasının bölüşüm ilişkilerinde belli bir sınıfın çıkarına toplumsal bir “rıza”nın ve 

emeğin yeniden üretimini sağladığı görülmektedir. Paris Komünü ise kamusal alanın 

tüm toplumu kapsayıcılığı içinde oluşmuş bir kamuyu ve sermaye birikiminin 

sürekliliğini garantilemek yerine toplumun geniş bölümünün elbirliği ile 

oluşturulmuş bir kamusal alanı ifade etmektedir. Bu bakımdan önemli bir örnektir. 



42 
 

1.3.2. İngiltere’de Kamu ve Kamu Hizmeti Kavramının Oluşumu 

İngiliz ulus- devletinin ve egemenliğinin oluş aşaması ise Fransız ulus-

devletinin inşa aşamasından farklıdır. İngiltere’de egemen sınıfın birliği erken 

sağlanmış, böylece devletin organik anlamda erken bütünleşmesine zemin 

hazırlanmıştır. Fransa örneğinin aksine İngiltere’de feodal bir parselleme olmamış, 

tek bir ulusal parlamento ve kralın parlamentoda olması niteliği erken ortaya 

çıkmıştır. Bu özellik İngiliz mutlakıyetçi devletini parçalı yargı yetkilerinin sınıf ve 

bölgelere göre dikey ve yatay temsili kurumların bulunduğu bir yapı olan Fransa 

devletinden ayırır. İngiliz aristokrasisi toprakları üzerinde doğrudan denetime 

sahiptir. Devlet görevlilerinin ekonomi-dışı baskısına dayanmayan yönetim biçimi, 

İngiliz aristokrasisinin iktisadi biçimde servet biriktirmesine dayanır. Üreticiden 

zora dayalı artı ürün çekmek yerine rekabet yoluyla topraklarını verimli hale getiren 

İngiliz aristokrasisi, siyasi faaliyetleri biçimsel olarak iktisadi faaliyetlerden 

ayrıştırmışlardır. Böylece devlet ikincil bir konumda kalmıştır (Wood, 2012: 47-

48). Egemenlik açısından bakıldığında da İngiltere’de net bir egemenlik anlayışı 

olmadığı gibi siyasi otorite bakımından egemenliğin mutlaklığı ve bölünmezliği 

ilkesi dahi belirgin değildir (Wood, 2012: 67). Çünkü İngiltere Fransa’nın ihtiyaç 

duyduğu mutlak egemenliğin boşluğuna dair kuramsal çözümler üretmek zorunda 

değildir, bütünlük sağlanmıştır. Oysa Fransız siyasal kuramcısı Bodin devletin 

egemenliğe sahip olduğunu ve egemenliğin devlete içkin bir yapı olduğunu 

belirtmektedir (Wood, 2012: 67, Wilks, 1955: 342). İngiliz düşünür Hobbes’un 

mutlakıyetin ancak sivil toplumun atomize bireyleri ve devlet arasında kurulacak 

olan bir uzlaşma yoluyla temellendirilebileceğini öne sürmesi beyhude değildir. 

İnsanlar doğuştan yetenek bakımından eşittirler ve bu yetenek eşitliğinden aynı 
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amaca ulaşma umudunun eşitliği doğmaktadır. Bu eşitlik güvensizliği getirirken, 

güvensizlikten de savaş doğmaktadır (Hobbes, 2008: 92-93). Bireylerin doğa 

durumunda (law of nature) sahip oldukları hakların güvence altına alınması 

doğanın kendi özünde mevcut olmadığından yapay bir şekilde -bir uzlaşma veya 

sözleşme- bu haklar korunabilecektir. Hobbes’e göre başta yaşama hakkı gibi doğal 

haklar ancak mutlak bir otoriteye, egemene boyun eğmekle gerçekleştirilebilir, 

“devlet olmadıkça herkes herkese karşı daima savaş halindedir” (Hobbes, 2008: 94). 

Wood’un dikkat çektiği nokta ise Fransa’da mutlakıyetçiliğin ve egemenliğin 

savunusunun sivil toplum veya onun bireyleri arasındaki eşitliğin sebep olduğu 

güvensizlikten ve savaş durumundan kaynaklanmadığı, bunun yerine kralcı 

merkezileşme ile feodal parselleme arasındaki gerilimin sonucu olarak mutlak 

egemenliğin merkezileştirme yoluyla ortaya çıkışıdır (Wood, 2012: 45). Başka bir 

örnek vermek gerekirse Fransız direniş doktrinlerinde bireyler değil tüzel varlıklar 

ön plandadır, sözleşme yoluyla bir egemenlikten bahsedilecekse Fransa’da “halk”la 

yapılan sözleşme özgür insanlarla olan bir sözleşme değil, tüzel bir toplum olarak 

halkla yapılan sözleşmedir. Meşru direnme hakkı özgür bireylerin yerine krallığın 

bir parçası olan tüzel temsilcilerin hakkıdır (Wood, 2012: 93). 

İngiltere’de yurttaşlık kavramının içeriğine bakıldığında, Thomas Smith 

İngiltere halkını tanımlarken özgür insanlardan oluşan siyasi ulus, sivil 

özgürlüklere sahip bağımsız kişiler olarak bireysel mülk sahiplerinden oluştuğunu 

belirtmektedir (Wood, 2012: 94). Siyasi ulus olarak “halk”, -mülk sahipleri 

topluluğu- parlamentoda varlığını göstermektedir (Wood, 2012: 100). Kamusal alana 

ait tartışmaların, konuşmaların ve iyi bir yaşam arayışının yerine her iki ülkede de 
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temsil üzerinden kurulan bir parlamento ve mülk sahiplerinin egemenliği kabul 

görmüştür. 

Kamusallığın kapitalizm içerisinde çöküşünün başlangıç noktası olarak 

alınabilecek dönem, 1848 devrimlerinin ortaya çıktığı dönemdir. Paris’te Haziran 

Ayaklanması işçi sınıfının siyasal alana girme mücadelesi olduğu yukarıda 

belirtilmiştir. Oysa İngiltere’de Çartist hareket daha reformist bir çizgi takip 

etmektedir; silahlı çatışma yerine İngiliz işçi sınıfının öncüsü Çartist liderler barışçıl 

yollarla bir uzlaşı amacı gütmüştür. Siyasal alanın iktisadi alandan ayrılmadığı 

İngiltere’deki son hareket olarak Çartist yapılanma (Wood: 2012: 104), İngiltere’de 

kamusal alanı proletaryaya açmaya çalışmıştır. Genel oy hakkının mülkiyet 

sahiplerine Fransa’dan önce verilmiş olması, toplumun daha geniş bir bölümünün oy 

kullanma hakkına sahip olması İngiliz işçi sınıfı açısından bir “itibar” anlamına 

gelmektedir (Wood: 2012: 97). Kamusal alana girişin genel oy hakkı ile 

özdeşleşmesi de İngiliz işçi sınıfı için reformcu taleplere yönlenmesi anlamına 

gelmektedir. İktisadi sıkıntıların siyasi nedenlere bağlanması Çartizm’in eğilimidir, 

siyasi alanla iktisadi alanı ayrıştırıp işçi sınıfının kamusallığını da fabrikalara 

hapsetmek kapitalizmin eğilimidir (Wood, 2012: 104). Cumhuriyetçiliğin gerilemesi, 

bunun ardından işçi sınıfının demokrasi taleplerinin azalması işçilerin siyasi 

odağının genel olarak önemsizleşmesiyle ilgilidir, yine de bu mücadeleler burjuva 

demokrasisini var etmişlerdir (Wood, 2012: 105). 

İngiltere’de bu dönem, kamunun, kamusal alanın ve kamu hizmetlerinin 

anlaşılabilmesi için Engels’e ait olan İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu (2013) 

adlı kitaba göz atmak gerekmektedir. İngiltere kentleri hakkında Engels’in (2013: 61) 



45 
 

gözlemlerine bakılırsa sokaklardaki bütün insanlar hayvani bir ilgisizlik içinde 

yalnızca kendi özel çıkarlarına gömülmüş, birbirleri yokmuş gibi davranmaktadır. 

İnsanların birbirlerini yalnızca kullanılabilirliği olan metalar olarak gördüğü bu 

durumda sömürmek ve sömürülmek adeta kaçınılmazdır. Bu katı kayıtsızlık, 

bencillik, bireycilik, sefalet ve sosyal yapı kamusallığın çöküşüne örnek olarak 

gösterilebilirdir (Engels, 2013: 62-63). Aynı zamanda işçi sınıfının yaşadığı 

semtlerde sokaklar genellikle kaldırımsız, pis ve kaba görünümlüdür. Kanalizasyon 

tesisatı yoktur, yollar sebze atıkları ve pis sularla doludur (Engels, 2013: 64). Kamu 

hizmeti sağlanmamaktadır. Ne belediye ne de varlıklılar bu sorunlarla 

ilgilenmemektedir. Yalnızca kolera salgınının olduğu dönemde burjuvazi hastalığa 

yakalanmaktan korkmuş; birden bire yoksulların sağlıklı olmayan koşulları akıllara 

gelmiştir. Hastalığın buralardan yayılacağı düşüncesiyle bir sağlık komisyonu 

görevlendirilmiştir (Engels, 2013: 95). Fakat diğer zamanlarda işçi sınıfının hastalık 

sorunları için gerekli doktor sağlanmamış, hayırsever kuruluşlar eliyle birkaç küçük 

revir açılsa da yeterli olamamıştır (Engels, 2013: 127). Eğitim konusunda ise 

İngiltere’de işçi sınıfına verilen eğitim yalnızca burjuvazinin işine yarayacak 

derecededir, eğitim olanakları çok sınırlıdır ve yalnızca küçük bir azınlık için 

erişilebilirdir. Bu okullar üzerinde bir kamu denetimi de yoktur (Engels, 2013: 133). 

Zaten çocukların vakitlerinin çoğunu fabrikada geçirmelerinden dolayı okullara 

gitmesi zor bir olasılıktır. Akşam okullarına giden çocukların da günün çok büyük bir 

kısmını çalışarak geçirdikleri için verimlilikleri düşmektedir. Akşam okullarında 

verilen eğitim daha çok din temellidir ve zihinsel, rasyonel, bilimsel eğitim göz ardı 

edilmektedir (Engels, 2013: 134). Sheffield’de yapılan bir istatistik çocuklar 

arasındaki eğitim oranının ne kadar düşük olduğunu göstermektedir. İstatistiğe göre 
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okula gidebilecek yaşta olan 16.500 çocuktan yalnızca 6500’ünün okuma yazma 

bilmektedir. Bu okullardaki öğretmenler genellikle iş bulamamış kişilerden 

oluşmaktadır (Engels, 2013: 212). Ayrıca Engels kısıtlı olarak verilen eğitimin 

niteliğini değerlendirirken bu eğitimin işçileri kapitalistlere boyun eğmeye 

yönlendirdiğini söylemektedir, işçilerin bu eğitimi almaları sonucunda burjuvaziye 

düşman gözüyle bakılmayacağı bilinmektedir (Engels, 2013: 143). Öyleyse daha bu 

dönemde kamu hizmetlerinin emeğin yeniden üretimi işlevini yerine getirdiği 

söylenebilir. 

Adalet açısından bakıldığında ise Engels yasaların burjuvazi için kutsal 

olduğunu düşünmektedir. Bu yasalar burjuvazinin kendisi tarafından yapıldığından 

kendi çıkarı ve kendi savunması için kullanılmış; tek bir yasa özel olarak tek bir 

kişiye zarar verse bile, genel olarak tüm hukuki yapı bu sınıfın çıkarını 

korumuştur (Engels, 2013: 230). Tüm yasaların mal sahibi olanları olmayanlara 

karşı koruduğu ve yasaların hiçbir şeye sahip olmayan insanların başkaldırısını 

önlemek için gerekli olduğu (Engels, 2013: 274) fikri pek de yanlış 

görünmemektedir. 

Bu dönem işçi sınıfı, dolayısıyla halkın büyük bir çoğunluğu sefalet içinde 

yaşamaktayken toplumun topyekûn bir yoksullukla boğuştuğu gerçekliğine karşı 

örgütlenmiş merkezi anlamda bir kamu hizmetinin de olmadığı görülmektedir. Hatta 

temel kamu hizmetleri olarak su, kanalizasyon, cadde ve sokak temizliği, açık alanlar 

ve diğerlerinin bakımı gibi konularda kentlerin hızlıca büyümesi ve yoksulluğun 

artması sonucu yetersiz kalmaktaydı (Hobsbawm, 2008: 80). Dönem içinde İngiliz 

nüfusunun en az yüzde onluk bir kesimi dilencilik yapmakta, işçi sınıfının yüzde 
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kırkı da sefaletle boğuşmaktadır (Hobsbawm, 2008: 148). İşçi sınıfının bu duruma 

verdiği tepki Çartizm’e verilen destek ile somutlaştırılabilir. Aynı zamanda 

kamu hizmetinin modern anlamda ilk nüvelerini de bu hareketin taleplerinde aramak 

gerekmektedir. 

1.3.2.1. Çartist Hareket ve Yoksulluk Yasaları 

Çartizm, Engels (2013: 230) tarafından “burjuvaziye karşı muhalefetin yoğun 

biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Çartist hareketin yaptığı burjuvaziye karşı 

ayaklanmak, burjuvazinin kendisi için oluşturduğu yasal bir zırh olan politik güce 

saldıran işçi sınıfına öncülük etmektir. 1835 yılında başında Lovett bulunan hareket 

bir bildiri hazırlamıştır; bu bildirinin maddeleri şunlardır (Engels, 2013: 231): 

- Reşit, suç işlememiş ve akli dengesi yerinde olan herkese genel oy hakkı 

 verilmesi, 

- Her yıl yenilenen parlamentolar, 

- Yoksulların da bu haktan yararlanabilmesini temin etmek amacıyla 

parlamento üyelerine ödenek verilmesi, 

- Burjuvazinin rüşvet ve tehdit mekanizmalarını kullanamaması için gizli 

oy ilkesinin kabul edilmesi, 

- Eşit temsil bölgeleri sağlamak amacıyla eşit temsilciliğin olması, 

- Oy vermek için gereken mülkiyet koşulunun kaldırılması. 

 

Çartist hareketin Yeni Yoksullar Yasası’na karşı verdiği mücadeleyi daha iyi 

anlamak için eski ve yeni yoksul yasalarına bir göz atmak gerekmektedir. Böylece 
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modern anlamda kamu hizmetlerinin ortaya çıkışını hazırlayan temel 

anlaşılabilecektir. 

İngiliz Yoksulluk Yasaları kamu hizmetinin modern devlet eliyle verilmeye 

başlamasının ilk göstergelerinden biridir. Yoksul Yasaları dönemsel olarak eski ve 

yeni yasalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yalnız bu iki yasanın birbiriyle süreklilik arz 

ettiği unutulmamalıdır. Eski yasalar sistematik ve her yerde aynı şekilde uygu 

lanmayan bir düzendedir. İlk olarak 1536 yılında çıkarılan parish (Parish bir 

kilisenin idaresindeki yerleşim yeridir) temelli yasa, sonra 1662 yılında Yerleşim 

Yasası, en son olarak da 1795 tarihli Speenhamland uygulaması Eski Yoksul 

Yasaları olarak kabul edilmektedir (Kovancı, 2003: 20). I. Elizabeth dönemindeki 

yasalar yoksul tanımını yaparken iki farklı kategori varsaymıştır. Bunlardan birincisi 

olarak çalışamaz durumda olan yoksullar, yerleşik yoksullar olarak görülmüş; ikinci 

durumdaki yoksullar ise fiziksel olarak çalışabilir konumda olanlar, aynı zamanda 

aylaklar olarak tanımlanmıştır. İlk grup yardım almaya müsait olarak görülen, ikinci 

grup mülkiyet sahipleri açısından tehlike potansiyeli taşıyan aylaklar olarak suçlu 

olmaya her an müsait kişilerden oluşmaktadır (Kovancı, 2003: 20). Yoksullara 

yönelik olan çalışma evleri, çıraklık okulları ve yoksul yardımı sistemi gibi yapılar 

ikinci gruptaki yoksulları bir nevi ıslah etmek ve onları çalışan kişilere dönüştürmek 

amacı gütmektedir. 

Feodal dönemde yoksulluğun önlenmesi, yoksullara yardım ve birtakım 

temel hizmetler genellikle kilise yoluyla sağlanmakta, kilisenin hayır işleri olarak 

gördüğü bu etkinlikler parish bazında yapılmaktadır. Bazı kasabalarda toplanan 

yardım vergileri bu yardımların kaynağı oluşturmaktadır. Fakat her yerde aynı 
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uygulamanın olmayışı bu yardımların ve hizmetlerin sistematik ve homojen bir 

şekilde verilmediğini göstermektedir. Bu durum 1552 tarihinde çıkartılan bir yasayla 

düzeltilmeye çalışılmıştır. Buna göre her parish vergi toplayacak ve vergi 

vermeyenler papaz tarafından zorlanacaktır (Kovancı, 2003: 23). 

16. yüzyılın sonuna doğru bu hizmetlerin kilisenin elinden alınıp devlette 

toplanmaya başladığı görülmekte, merkezi bir yapılanma tarafından kabul edilen 

yasalar yoluyla kamu hizmetleri ve kamu politikalarının modern anlamda olmasa da 

modern devletin faaliyetlerinin ilk nüvelerinin atıldığı kabul edilmektedir (Kovancı, 

2003: 23). 1601 Yoksul Yasası’na göre her parish kendi bölgesindeki çalışabilir 

yoksullara iş bulmak, sakatlar ve yoksullar için yoksul evleri işletmek, yoksul 

çocuklara çıraklık eğitimi sağlamak görevlerinden sorumludur (Kovancı, 2003: 26). 

1795 Speenhamland sistemi ise tahıl fiyatlarına göre belirlenen bir ölçüte göre hem 

ücret geliri olmayan yoksullara asgari bir geçim yardımı yapılmasını hem de ücretli 

çalışanların ücretlerine eklemeler yapılmasını öngörmüştür (Güngör ve Özuğurlu, 

2001: 437). Böylece düşük ücretlerle çalışanların haftalık olarak tüketecekleri ekmek 

miktarına göre ücretlerine eklemeler yapılmıştır. Bu aynı zamanda işverenlerin 

sisteme güvenerek işçilerin ücretlerinde kesintiye gitmelerine sebep olmuştur. 

Yoksulluk yardımından yararlananların ücretlerindeki kesinti işçilerin durumunu 

iyileştirmek yerine daha da kötüleştirmiştir. Yardımların parish’te toplanan vergilerle 

ödendiği ve bu vergileri vermenin zorunlu olduğu düşünüldüğünde işçilerin aslında 

yardımları kendi ücretlerinden verdiği görülmektedir (Kovancı, 2003: 42). Yardımı 

ücrete tercih ettiren, yoksulları bulundukları yere bağımlı kılan sistem, ulusal 

düzeyde bir emek piyasasının oluşmasını engellemiş, bağımsız küçük çiftçiyi 

mülksüzleştirerek emekçi sınıfa dâhil olmaya zorlamıştır. Aile yardımı sebebiyle 
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kişiler küçük yaşlarda evlenmiş, buna bağlı nüfus artışı ortaya çıkmıştır (Güngör ve 

Özuğurlu, 2001: 438). Serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin en büyük 

engellerinden biri olarak Speenhamland sistemi, işgücünün serbestçe dolaşımını 

engellediği için reforma tabii tutulmuştur. Yeni Yoksul Yasaları bu reformun 

sonucunda ortaya çıkmıştır. 

1832 yılında Yeni Yoksul Yasası Komisyonunun hazırladığı Yeni Yoksulluk 

Yasaları 1834 yılında parlamentoda kabul edilmiştir. Yasanın ana hatlarını oluşturan 

rapor şu önerilerden oluşmaktaydı (Güngör ve Özuğurlu, 2001: 443): 

- Merkezileşmenin sağlanabilmesi için merkezi kontrol yönetimi 

oluşturulmalı ve bu yönetim denetleyici olmalıdır. 

- Çalışma evlerinde kalan yoksulların dışında diğer yardım alan 

yoksullara yapılan yardım kesilmeli, yardım yalnızca bu evlerde 

kalanlara sağlanmalıdır. 

- 1662’de uygulamaya konulan Yerleşim Yasası kaldırılmalı, çalışma 

evlerinin koşulları merkezi komisyon tarafından belirlenmelidir. 

- Çalışma evlerinin yaşam koşulları çalışma evlerinde kalmadan kendi 

hayatını idame ettiren ücretlilerden daha iyi olmamalıdır. 

 

Yeni Yoksul Yasası bazı parish’lerin küçük bazılarının daha büyük olması, 

bazılarının mali anlamda güçlüyken diğerlerinin güçsüz olması bölgeler arasında 

hizmetlerin verilişi açısından eşitsizlik ve farklılık doğurmaktadır. Merkezi Yoksul 

Yasası Komisyonu dışında yol, sağlık, eğitim gibi hizmetler yerel komisyonlar 

yoluyla yürütülmekle birlikte bu komisyonların her biri ayrı ayrı merkezi bir yapıya 

bağlıdırlar (Kovancı, 2003: 94). 
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Yasa yoksulların yaşam koşullarını önceki yasalara göre daha da 

ağırlaştırmasından dolayı birçok eleştiriye ve protestoya maruz kalmış, İngiltere’de 

neredeyse muhafazakârlar dışında toplumun her kesiminden tepki görmüştür 

(Kovancı, 2013: 96). Eski yoksul yasalarına göre bulunduğu parish’e bağımlı 

kalmak zorunda olan yoksullar yeni yasaya göre bu bağımlılıktan kurtulmuştur. 

Özgür emeğin rekabetçi piyasa içinde serbestçe dolaşımının önünü açan Yeni 

Yoksul Yasası yoksulların yaşam koşullarını kolaylaştırmak yerine, çalışma evlerinin 

koşullarının ağırlaştırılması ve çalışmayanlara yardımların kesilmesi sonucunu 

doğurmuştur. Muhalefet içinde bu yasalara en güçlü tepki veren Çartistler 

olmuşlardır. Yoksulların kamusal ve politik alanlardan dışlanmasını eleştirilerinin 

temeline koyan Çartist hareket, yoksul yardımlarının veriliş biçimi, uzun çalışma 

süreleri, eğitim hizmetinin yetersiz oluşu gibi sorunlardan dolayı güçlü bir muhalefet 

örgütlemiştir (Kovancı, 2003: 98). Emeğin alçaltılması için her şeyin el birliği ettiği 

bu dönemde Çartistler özgürlük ve idealleri için savaşmışlardır (Hobsbawm, 2008: 

83). Yine de tam bir işçi sınıfı hareketi olmayan Çartist Hareket, Hububat 

Yasaları’nın kaldırılması için mücadele vermiş; yasa kaldırılınca giderek 

güçsüzleşmiştir. Fakat halk hareketleri İngiltere’de devam etmiştir. 

Kapitalizmin yaygınlaşması, teknolojinin gelişmesi, emek gücüne duyulan 

ihtiyacın ve emeğin yeniden üretiminin zorunluluğu gibi sebepler Yeni Yoksul 

Yasasının aslında üretim ilişkilerini dönemin koşullarına göre şekillendirmek için 

çıkartıldığının göstergesidir. Piyasasın işlerliğini sağladığı ölçüde refah devleti 

dönemindeki kamu hizmetlerinin temelinin 19. yüzyılda atılmasının öncülüğünü 

İngiltere yapmıştır. Örneğin, kamu sağlığı, madenler, eğitim ve güvenlik gibi 

alanlarda bu dönemde parlamentoda çeşitli düzenleme kararları alınmıştır (Kovancı, 
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2003: 105). İlk resmi ilköğretim sistemi 1870’de ortaöğretim sistemi de 1902’de 

kabul edilmiştir (Hobsbawm, 2008: 58). Yine de sanayi okulları ve üst sınıflara ait 

okullar varlığını sürdürmüştür. Bu okulların dikkat çeken özelliği ise okullara giden 

çocukların gelişiminin sanayi okullarına giden işçi çocuklarından daha sağlıklı 

olmalarıdır (Hobsbawm, 2008: 152). Daha sonrasında sosyal güvenlik sistemi kabul 

edilmiş; fakat sistemin sağladığı sağlık hizmetleri yetersiz kalmıştır. Aynı zamanda 

sosyal güvenlik sisteminin getirisi olarak işsizlik sigortası da beklenen sonucu 

vermemiştir. En önemli sebeplerden biriyse merkezi hükümetin eğitime yaptığı 

yatırım kadar diğer hizmetlere yatırım yapmamış olmasıdır. Konut yardımları da 

refah devleti döneminde yapılan yardımlardan çok daha azdır (Hobsbawm, 2008: 

153). 

Modern kamunun İngiltere ve Fransa’da ortaya çıkmasından sonraki 

ekonomik ve toplumsal değişimler, kamu kavramın içeriğini değiştirmiştir. Kamu 

kavramının kamusal alan, siyasi alan, özel alanla olan ilişkisi de tartışıldığı üzere 

nitelik değiştirmiş, 18. yüzyılın başında çöküntüye giren kamusal alan içindeki kamu 

kavramı özellikle refah devleti döneminde yeni bir içerik kazanmıştır. Bu içeriğin 

kamunun devlete içkin ve onunla tanımlanan bir yapı biçiminde ortaya çıktığı 

görülmektedir. Liberal devletin daha çok İngiltere örneği üzerinden anlatılma sebebi 

de dönemin kamu hizmeti anlayışının ve ilk tohumlarının en net şekilde ancak 

bu ülke örneği üzerinden görülebilmesidir. Liberal devlet ve refah devletleri 

tarafından sunulan kamu hizmetleri İngiliz ulus-devletinin ortaya çıkışındaki 

zorunluluklardan bağımsız değildir. Kamu hizmetlerinin aldığı biçim de bu 

zorunluluklara göre şekillenmiştir.  
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Liberal dönemde devletin rolünün genel olarak hukuk, ülke savunması, 

mülkiyet haklarının korunması, toplumsal düzenin korunması ve ekonomik 

özgürlüğü korumak olduğu gözlemlenmiştir. Kapitalist bir ekonominin siyasi 

alandaki tamamlayıcısı olarak devletin bu dönemde üstlendiği görevler tutarlıdır 

ve devletin bunların dışında herhangi bir görev alması liberal iktisatçılar tarafından 

uygun görülmemiştir. Fakat 1929’da başlayıp etkisini daha sonraki yıllarda da 

sürdüren ekonomik kriz devletin rolünün liberal iktisatçılar tarafından tekrar 

düşünülmesine yol açmıştır. 

Bir sonraki bölümde refah devleti ve neo-liberal devletin genel özellikleri 

tartışılacak, böylece bu iki dönem içinde kamu hizmetlerinin hangi açılardan 

farklılaştığı analiz edilebilecektir. 



 
 

2. BÖLÜM: REFAH DEVLETİ VE NEO-LİBERAL DEVLET 

 

Kapitalist ekonomik sistemin 1980 sonrası geçirdiği dönüşümün birçok 

açıklaması mevcuttur. Ekonomik sistemin temel mantığında bir değişim olmamasına 

rağmen birikim rejiminin karşılaştığı krizlere çözüm olarak düzenleme biçiminde 

köklü değişikliklere gidilmiştir. Düzenleme biçiminin en belirgini olarak devletin 

artı-değer çekme süreci içinde aldığı konum, birikim rejiminin gereklilikleri göre 

şekillenmiştir. Devletin ve onun dönüşümünün en önemli göstergelerinden biri 

olarak kamu hizmeti ölçütü değişimin somutlanması açısından önemlidir. Devletin 

yapısıyla birlikte kamu hizmeti kavramının niteliksel olarak değil; biçimsel olarak 

dönüşümünü açıklayabilmek için refah devletinin ve yeni-sağ neo-liberal devletin 

temel özelliklerini karşılaştırılması gerekmektedir. Refah devletinin ve yeni sağ 

devletinin ekonomik sistemin devamlılığı açısından bir süreklilik arz ettiği 

düşünüldüğünde iki dönem aradaki biçimsel değişimlerin kamu hizmeti açısından da 

aynı biçimsel dönüşümleri getirdiği görülmektedir. Bu bölümde refah devletinin ve 

neo-liberal devletin özellikleri tartışılacaktır. 

2.1. Refah Devleti ve Çöküşü 

19. yüzyılda sanayi toplumu içindeki üretim ilişkilerinden kaynaklı sınıflar 

arası çelişkinin büyümesi ve radikalleşmesi, kamusal alanın en geniş kitlesi olarak 

işçi sınıfının birtakım mücadeleleri ve burjuvazinin bu mücadelelere karşı 

geliştirdiği savunma mekanizmalarının yetersiz kalması sınıflar arasındaki 

çatışmanın şiddetini artırmıştır. 
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Liberal devletin ardından 1930’lardan sonra başlayan ve İkinci Dünya 

Savaşından sonraki dönemde yoğunlaşan devletin toplumsal alana müdahalesi 

giderek yaygınlaşmıştır. Refah devletinin ilk nüveleri yukarıda anlatıldığı gibi 

Yoksulluk Yasalarında ortaya çıkmıştır. İngiliz Yoksul Yasaları, ilkel biçimde 

uygulanan sosyal güvenlik sistemi ve yoksullar için öngörülen diğer birtakım 

yardımlar liberal devletle ortaya çıkmıştır. Tam anlamıyla refah devletindeki 

hizmetlerin verilememesinin yanı sıra liberal devletteki bu yardım anlayışı mutlak 

suretle devlete ve ekonomik sisteme meşruiyet kazandırmak amacıyla da hareket 

etmemiştir. Liberal devletteki bu yardımlar genel olarak yoksulluğu azaltıcı, işçi 

sınıfının olası bir isyanını önleyici ve kısmen emeğin yeniden üretimini sağlayıcı bir 

hedefe odaklı olarak uygulanmıştır (Sallan-Gül, 2004: 144). Refah devleti 

uygulamasında ise aşılmak istenen sorunlar daha farklıdır. Çoğu zaman “altın çağ” 

olarak tanımlanan refah devletinin amacının tüm toplumu kapsayıcı, hedefine 

eğitim, sağlık, barınma gibi hizmetleri koymuş olduğu (Göze, 2005: 150-154, Talas, 

1999: 198) belirtilmektedir. Oysa refah devletinin 1929 krizinde ortaya çıkan düşen 

kâr oranları, iflaslar, yatırım oranlarının düşmesi ve yüksek işsizlik oranı (Uçar, 

2006: 8) gibi sorunlara çözüm olarak yapılandığı görülmektedir. Sermaye 

birikiminin yoğunlaşmasının sağlandığı bu dönem, refah devleti ile fordist üretim 

modelinin hâkim olduğu bir aşamadır. Artı- değer elde etme sürecinde devletin 

etkin olduğu görülmektedir (Akbulut, 2009: 229). Refah devleti toplam talebi artırıcı 

yönde uygulamalar ve tam istihdam hedefi güden politikalar yoluyla ekonominin 

istikrarını sağlama amacı taşımıştır. Refah devletini tanımlayan dört ana unsur 

olarak genellikle şu özellikler sayılmaktadır: 
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- Yurttaşlığa dayalı içerik olarak geniş ve her yerde uygulanabilen bir 

refah devleti yaratmaya yönelik kapsayıcı değişimlerin işletilebilmesi, 

- Giderek büyüyen devlet ve toplum mekanizmaları içinde hizmetlerin ve 

hizmet içeriklerinin hızla artmasına paralel bir biçimde kamusal 

kaynakların bu alanlara tahsisi, 

- Karma ekonomi ve toplumsal bir refah sistemi lehine oluşan geniş 

tabanlı bir uzlaşı, 

- Ekonomik kalkınma ve tam istihdam amaçlarını gerçekleştirmek üzere 

başarılı politikalar uygulanması (Topak, 2012: 54-55). 

 

Refah devletini tanımlamak için sayılan bu özellikler üzerinde genel bir 

uzlaşma yoktur. Kimilerine göre refah devletinin öne çıkan en önemli özelliğini 

kapitalist pazar ekonomisine devletin müdahil olması olarak kabul ederken (Briggs, 

2000: 20) kimileri tam istihdam ve ekonomik kalkınmayı merkeze almaktadır. Refah 

devleti tanımları ekonomi, siyaset ve sosyoloji alanlarındaki çalışmalara göre 

şekillenmektedir. Bu noktada, refah devletinin kamu hizmeti kavramının dönem 

içindeki biçimini kavramak amacıyla değerlendirmesini yapmak gerekmektedir. 

Tıpkı kamu hizmetinin her modern toplumda aynı anlama gelmemesi ve 

uygulamaların birbirinden farklı olması gibi, refah devletlerinin yapıları her 

toplumun kendi içinde bulunduğu tarihsel, ekonomik, sosyolojik geçmişine ve 

özelliklerine göre değişmektedir. Kamu hizmetlerinin veriliş biçiminin, refah devleti 

modellerinin uygulanışına göre şekillendiği bilinmektedir. 

Liberal iktisatçı Keynes 1929 krizinin en önemli sebeplerinden biri olarak 

talep eksikliğini görmüş, etkin talebin sağlanması gerektiğini söylemiştir. 

Keynes’e göre bireylerin tüketim için harcadıkları miktar her zaman gelirlerinden 

daha azdır, gelirlerden kalan fazla ise sosyal güvenlik, emeklilik, eğitim ve sağlık 
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gibi ihtiyaçlar için biriktirilmektedir (Stewart, 1993: 57). Etkin talep yaratmanın 

yolu ise istihdam sağlayıcı tedbirler alınmasını ve tüketim gücünü kuvvetlendirmek 

için birtakım insani gereksinimlerin ücretsiz olarak sağlanmasını 

gerçekleştirmektedir. Böylece bireyler bu ihtiyaçları devlet tarafından karşılandığı 

için birikim yapmaya gerek duymaz ve tüketime yönelirler. Bireylerin gelecek için 

birikim yapmalarına gerek kalmadan çeşitli kamu hizmetleri ve sosyal politikalar 

yoluyla tüketim canlandırılmaktadır (Stewart, 1993: 54-58). 

Keynesçi liberal iktisat kuramının önerdiği devlet müdahalesi çözümünün 

pratikteki yansıması devletin doğrudan mal ve hizmet üretimini sağlaması, kamusal 

nitelikteki hizmetleri bedelsiz olarak vermesi, gelir dağılımının düzenlenmesi ve 

piyasaları düzenleyici etkinliklerde bulunması olmuştur. 

Firmaların nihai ürünlerini pazarlamaları için gerekli olan tüketici pazarını 

yaratmak tek tek firmaların başarabileceği bir olgu değildir. Bu nedenle devlet her 

firmanın tek tek pazar yaratma çabasına girmez. Fakat toplam tüketici talebini canlı 

tutma görevi devlete aittir. Tekelci kapitalizmin varlığını koruma görevini taşıyan 

devlet de buna uygun düzenlemeleri yapmaktadır (Gülalp, 1993: 134). Refah 

devletinin de ekonomik alanda kapitalizmin krizini aşma ve mevcut ekonomik 

sistemin devamlılığını sağlama güdüsü Gülalp’i doğrular niteliktedir. Ayrıca bu 

dönemde emekçi sınıfın geçici çıkarları ile kapitalizmin gereklilikleri kısmen 

örtüşmektedir. İşsizlik sigortası, emeklilik hakları ve diğer hizmetler 

düşünüldüğünde ücretlerin yalnız bir düzeyde kalmasına değil, üretkenlik artışıyla 

orantılı olarak ücretlerin yükselmesine de zemin hazırlanmıştır. Sendikalara izin 

verilmesi, yalnızca işçi sınıfının kısa süreli çıkarları için değil, sistemin istikrarlı bir 
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şekilde yürümesi için de önemlidir. Örneğin ücretlerin toplu bir şekilde 

düzenlenmesi için sendikalarla yapılan toplu görüşmeler ücretlerin idare tarafından 

belirlenmesi yoluyla sistem için bir istikrar kazandırmaktadır (Gülalp, 1993: 134). 

Üretim ve meta ilişkileri çerçevesinde şekillenen refah devleti dönemi, 

emeğin yeniden üretiminin bu ilişkiler dışında kalan meta dışı ilişkilerini tasfiye 

etmiştir (Aslan, 2012: 98). 

Kitlesel üretim ve tüketim amacı güdülen bu dönem, emekçi sınıfın 

tüketimini artırma yoluyla kapitalizmin krizine bir çözüm olarak öne çıkmıştır. 

Kamu hizmetleri de bu çözümün en önemli parçalarından biri olmuştur. “Fordist 

devlet, emeğin yeniden üretimi için eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kültür gibi 

alanlarda hizmetlerin doğrudan üreticisi olmuştur; Fordist devleti müdahaleci yapan, 

emeğin varlık koşullarının maddi yeniden üretimini yeniden üstlenmesidir. Bu 

alanlarda, emeğin yeniden üretimi için kamu hizmeti adı altında toplumsal hizmetler 

sunulmuştur. Fordist devlet, emeğin yeniden üretimi yanında, hammadde ve yatırım 

mallarının doğrudan üretimini üstlenerek bunun için iktisadi işletmeler kurarak 

sermayenin yeniden doğrudan üretimini de yerine getirmiştir. Devlet kamu 

hizmetleri ve kamu işletmelerinin finansman maliyetlerini toplumsallaştırarak, vergi 

biçiminde toplamıştır” (Aslan, 2012: 115). Böylece işsizlik, sosyal güvenlik sistemi, 

eğitim ve sağlık hizmetleri gibi birçok alana devlet müdahil olmuştur. Sermayenin 

ihtiyaç duyduğu emeğin yeniden üretilmesi gerekliliği devlet tarafından kamu 

hizmetleri yoluyla yerine getirilmiştir. Ayrıca devlet sermaye için hammadde üretimi 

de sağlamıştır. 
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Fordist üretim biçiminin 1970’lerle birlikte krize girmesi üretim ilişkileri ile 

sermaye birikiminin yeniden yapılandırılması gerekliliği devletin yapısını da 

değiştirmiştir. 

Kamu hizmetlerinin ve kamu harcamalarının artmasıyla birlikte göreceli 

maliyetlerin artması, nüfustaki değişimler, yeni ve gelişmiş hizmetlere duyulan 

gereksinim, toplumsal ihtiyaçların artması gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır (Gough, 

1979: 84). Göreceli maliyetlerin artışında her geçen yıl sunulan hizmet 

standartlarının muhafaza edilmeye çabalanması, bunun için de maliyetlerin giderek 

artması (enflasyonun da etkisiyle) genel tüketim eşyalarının fiyatların da artmasıyla 

sonuçlanmıştır. Kamu hizmetlerinin emek-yoğun olduğu ve artan ücretlerle üretim 

artışını dengelemek kolay olmadığı için göreceli maliyetler de fazlalaşmıştır (Gough, 

1979: 85). 

Kamu hizmetlerinin artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte kapsamının 

genişlemesi, yeni hizmetlerin ortaya çıkışını sağlamıştır. Hem toplumun 

beklentisinin hem de hizmetlerin kapsamının genişlemesi refah devleti açısından bir 

diğer sorun olarak görülmektedir (Gough, 1979: 88). 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ülke nüfusları giderek artmış; bu da 

dolaylı olarak kişi başına düşen milli gelirlerin azalmasına yol açmıştır. Aynı 

zamanda çalışan nüfusun artması, teknolojinin gelişerek insan gücüne olan ihtiyacın 

azalması da refah devletinin sorunlarından biri olmuştur (Gough, 1979: 86). 
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Özetlenirse, refah devleti kapitalist üretim tarzının belirli bir dönemine 

denk gelen düzenleme biçimi olarak 1930’lu yılların başından 1970’li yılların 

sonuna dek süren bir yapılanmadır. Bu yapılanma, büyük ölçüde toplumsal emeğin 

yeniden üretimini ve sermaye birikiminin sürekliliğini devlet müdahaleleri ile 

birlikte sürdürmeyi amaçlamış, bu hedef doğrultusunda liberal devlette nüveleri 

bulunabilen kamu hizmetleri sunumunu genişletmiştir. Birikim rejiminin krize 

girmesi ile birlikte devlet yapısında da değişikliklere gidilmiş, 1980 sonrası yoğun 

biçimde neo- liberal politikalar küresel ölçekte uygulamaya konulmuştur. 

2.1.1. Refah Devleti ve Burjuva Kamusal Alan 

Refah devleti öncesi liberal dönemde klasik burjuva siyaset kuramcıları ve 

klasik ekonomi politikçiler sivil toplumu, devleti ve kamusal alanı farklı uğraklar 

olarak ele almışlardır. Devletin sınırlanması için ortaya atılan sivil toplum 

teorileri kamusal alan ile özel alanın ayrımına dayanmaktadır. Onlara göre bu ayrım 

refah devleti döneminde yok oluştur. Bu ayrım üzerinden refah devleti döneminde 

devletin özel alana müdahalesinin giderek arttığı böylece özel alanın yok olduğu 

görüşü savunulmaktadır. Bürokratik yapının etkinleşmesi ve devletin genişlemesi 

sonucu eleştirel sorgulayıcı bir anlayış yerine kitle kültürünün kamusal alanı da yok 

ettiği söylenmektedir (Çulha-Zabcı, 1997: 78). Yurttaşların ortaklaşa eyleme, 

konuşma ve iyi yaşam arayışına dönük olarak kurulan kamusal alan, bu 

dönemde devlet tarafından yaratılan bir alana evrilmiş, kamu hizmetleri de bu 

alan içindeki etkinlik olmuştur. 

Kamu hizmetlerinin bu dönemde yaygınlaşarak toplumsal yaşamın ve serbest 

piyasanın işleyişine müdahil olması, devletin bireylere verdiği hizmetler ve planlama 
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gibi fonksiyonları nedeniyle kişilerin özel alanlarına dair bilgiye sahip olması bu 

tartışmaları gündeme getirmiştir. Kişilerin günlük yaşamına hizmetler yoluyla 

müdahil olan refah devleti, iyi yaşam arayışına kendi koyduğu kurallar nedeniyle 

sınırlılık getirmiş, kamusal alana girişte bir araç olarak özel alandaki koşulları 

değiştirmiştir.  

Literatürde liberaller tarafından refah devletinin bireysel özgürlükleri yok 

ettiği ve özel alana müdahale edildiği anlayışı yaygınken sosyal demokratlar 

genellikle kamusal alanın genişlediğini, refah devleti tarafından sunulan hizmetlerin 

tüm toplumun yararına olduğunu savunmaktadırlar. Her iki yaklaşım da kamusal 

alanı ya da devlet biçiminin tözünü gündelik hayatta bireylerin yaşamlarındaki özel 

alan konusu olan ekonomiye göre değerlendirmektedir. Oysaki ekonomi ya da 

bireylerin gündelik hayatlarını sürdürebilmek için zorunlu olan ihtiyaçları özel 

alanın konusudur. Kamusal alanın oluşturulması için bir araç olan ekonomi diğer 

düşünürlerin de söylediği gibi modern dönemde amaç haline gelmiştir. Hatta 

kamusal alanın çöküşünü getiren sebeplerden biri olarak ekonominin bu denli insan 

hayatını etkilemesi olduğu söylenmektedir. Kamusal alanın yaratılmasında ekonomi 

ve mülkiyet araçtır, ama olmazsa olmaz değildir. Paris Komünü mülksüzlerin 

yarattığı kamusal alan örneği olarak önemlidir. Bu dönemde faydacılık temelli değil, 

bireylerin toplumsal etkinliklere katılımı, felsefi tartışmalar önem kazanmıştır. Oysa 

modern dönemde bu olgular arka plana itilmiştir. 

Aydınlanma felsefesi bilimsel keşiflerle birlikte insan hayatını kolaylaştıran 

buluşlara öncü olmakla birlikte pragmatist anlayışın yerleşmesini sağlamıştır. 

Böylece, felsefenin daha önce uğraştığı konular yararsız olarak görülmüş, yalnızca 
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gündelik hayatta insan etkinliklerini kolaylaştıran bilgi değer kazanmıştır. Refah 

devletindeki kamusallık algısına dair yaygın literatürdeki tartışmalar da yararlılık ve 

yararsızlık üzerinden yapılmaktadır. Bu noktada Horkheimer’in modern dönemdeki 

algılayış ve tartışma tarzı ile ilgili düşünceleri önemlidir. 

Horkheimer, Akıl Tutulması (2010) adlı kitabında asıl olarak eleştirel 

düşüncenin ve gerçek bir kamusallığın aydınlanma ile ortadan kalktığını 

söylemektedir. Ona göre nesnel akla uzun bir süreç sonunda hâkim olan öznel akıl, 

yalnızca günlük rutin işlerde rasyonel karar alabilme, olağan koşullara en iyi şekilde 

ayak uydurabilme ve zihinsel yeti gibi konularda işlevseldir (Horkheimer, 2010: 

58). Dünyanın oluşumu ya da Tanrı’nın varlığı gibi ontolojik ve felsefi sorular 

üzerine düşünmek bir diğer anlamıyla nesnel aklı kullanmak günümüz insanına 

göre irrasyonel gelmektedir (Horkheimer, 2010: 61-62). Kamusal alanda politik 

olarak eyleyebilmek ya da varoluşsal sorulara yönelmek yararsız görünmektedir. 

Çünkü bilime pragmatist bir algıyla yaklaşan öznel akıl olgusu, günlük hayatta işe 

yaramayacağı düşünülen, boş uğraş gibi görünen konulara eğilmenin rasyonaliteye 

aykırı olduğunu göstermeye çalışmaktadır (Horkheimer, 2010: 69). 

Sanayileşme ve endüstriyelleşme döneminde kişisel çıkar düşüncesi tam 

anlamıyla toplumlara hâkim olmuştur. Liberal bireyciliğin öne çıkışı, kişilerde 

yalnızca kendi menfaatlerini koruma ve kollama sonucunu doğurmuş, rasyonel 

etkinlik olarak bireylerin bu davranışları kabul edilebilir olmuştur. Kişilerin toplum 

karşısındaki umursamazlığını sorgulamak veya kendi halkı için savaşan bir çocuğun 

durumu akıl- dışı olarak algılanmaya başlanmıştır. Tam da bu noktada ulus-devlet 

mantığının aslında kişisel çıkarla çelişkili olan yönü ortaya çıkmıştır (Horkheimer, 
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2010: 66-67). Bu yüzden toplumu ancak terör yöntemleriyle ayakta tutabilen 

liberalizm kolayca faşizme eğrilebilmiştir. Toplumu bir arada tutabilmenin tek yolu 

baskıcı kaba kuvvet iktidarı olmuştur. Bir taraftan var gücüyle ulus-devlet inşasına 

girişen yeni dünya kişilere kendi ulusundan olanlarla iyi geçinmesini söylemiş, diğer 

taraftan da kişisel çıkarların her şeyin üstünde olduğunu vurgulamıştır (Horkheimer, 

2010: 77). Zannımızca, modern toplumların hala bunu fark edememiş olması tam 

olarak toplumlardaki “akıl tutulmasına” ve kamusal alanın yok oluşuna örnektir. 

Ayrıca nesnel aklın yok olmasıyla birlikte doğru, yanlış, iyi, kötü, erdemli, erdemsiz 

kavramları da yok olmaya yüz tutmuş, artık durumların, olguların ve davranışların 

böyle değerlerle ölçülmesi imkânsız olmuştur. Hatta sanat ve politika bile artık 

gerçek ölçütleri dikkate alınmaksızın değerlendirilmektedir. İyi sanat eseri 

değerlendirmesi çok satmasına göre, iyi politikacı çok oy almasına göre 

değerlendirilmektedir. Hâlbuki sanat eserleri topluma ayna tutan, toplumun dışından 

bir gözle onun içindeki yanlışlıkları, çarpıklıkları ve karmaşaları dile getiren bir 

durumda olması gerekmektedir (Horkheimer, 2010: 124). Kamusal alanın gelişmesi 

için zaruri olan sanat da yararlılık algısına göre şekillenmektedir. 

Refah devletinin genel özelliklerinden bir diğeri de kitle kültürü yaratmasıdır. 

Modern dönemde, Arendt’e (2011: 78) göre bireylerin başkalarını görme, duyma, 

kendilerini anlatma gibi kamusal alana girişini sağlayan etkinlikleri yerine 

getirme yetisi kaybolmuş, bireyler kendi içlerine dönmüş ve tekil öznelliklerine 

gizlilik ve mahremiyetle hapsolmuşlardır. Kitle kültürü kamusal alanı da özel 

alanı da yok etmiş, iki alanın sınırlarını birbirine karıştırarak muğlâk hale 

getirmiştir. Böylece siyasi alana olan ilgi de azalmış bireyler politik alanda 

eylemek yerine politikadan uzaklaşmışlardır. Kamusal alan ve kamusallık doğrudan 
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devlet eliyle kurulmakta, devlet eliyle kurulmayanlar ise devletin denetimine tabi 

tutulmaktadır (Horkheimer, 2010: 367). 

Refah devleti kamusu da devlet müdahaleciliğinin ve burjuva kamusallığının 

sonucu olarak inşa edilmiştir. Kamu hizmetlerinin sunumu yoluyla meşrulaştırılan 

refah devleti ve yapay olarak oluşturulan refah devleti kamusu kamusal alanın kitle 

kültür ü yoluyla eridiği bir dönemdir. Devletle bağlantılı faaliyetler yürüten 

toplumsal örgütlenmeler, partiler aracılığıyla ya da doğrudan kamu yönetimi ile 

işbirliği içinde var olmaktadırlar. Bu örgütlenmeler mülkiyet sahiplerinin çıkarlarını 

kolektif olarak iktisadi birlikler ve sosyal haklarla korunmuş bir konumda muhafaza 

etmeye çalışan kitle örgütleridir. Yeni kamusallık bu büyük kolektif yapılar 

üzerinden kurulmaya çalışılmaktadır (Habermas, 2012: 372). 

Refah rejiminin çöküşe girmesi birikim rejiminin krize girmesi ile ilgilidir. 

onun yerini alan ise neo-liberal devlettir. 

2.2. Neo-Liberalizmin Yükselişi 

Kapitalizmin başka bir krizine cevap olarak ortaya konan devletin ekonomiye 

müdahil olması çözümü 1970’lerden itibaren işlerliğini yitirmiştir. Neo-liberalizmin 

yerleşmesinde her ne kadar devletin büyüyüp hantallaşması, özgürlüklerin devletin 

doğrudan müdahaleleri yoluyla kısıtlanması gibi sorunlar öne sürülse de asli 

unsurların ekonomik bunalıma içkin olduğu görülmektedir. Yeni birikim krizi, 

enflasyon, durgunluk, artı-değer ve kâr oranlarının düşmesi, bütçe açıkları, büyüme 

oranlarının azalması, işsizlik dalgasının yayılması gibi sebepler devletin yeniden 

yapılandırılmasına ve neo- liberal politikaların gelişmesine neden olmuştur. Devletin 
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küçültülmesi, özel sektörün artı-değer çekme alanının genişlemesi, piyasalaştırma, 

özelleştirme, yönetişim formülüyle üretici sınıfların karar alma sürecinde etkisiz 

kılınması gibi uygulamalarla yükselen yeni model, temelde devlet reformları yoluyla 

düzenleme biçimini dönüştürmüştür. Yeni dönemin kilit kavramları olarak finansal 

ve ticari liberalizasyon, deregülasyon, özelleştirme, kamu hizmetlerinin 

piyasalaştırılması ve minimal devlet, kapitalizmin birikim krizine adeta birer deva 

olarak görülmüşlerdir. Neo- liberal kuramın nitelikleri ise şöyle sıralanabilir: 

- “Borç verenler ile hissedarların lehine olacak şekilde yeni bir emek ve 

yönetim disiplini, 

- Devletin kalkınma ve refah alanlarındaki müdahalelerinin azaltılması, 

- Finansal sermayenin çarpıcı büyümesi, 

- Finansal ve reel sektörler arasında birincinin faydasına olacak 

şekilde yeni ilişkilerin uygulamaya geçirilmesi, 

- Birleşme ve satın almalar lehine olacak hukuki bir tutum, 

- Merkez bankasının faaliyetlerinin fiyat istikrarına yönlendirilmesi, 

- Çevrenin kaynaklarının merkeze aktarılması konusunda

 kararlılıktır.” (Dumenil ve Levy, 2014: 27). 

 

Neo- liberalizmin temel iki ilkesi olarak gelir bölüşümü ve toplam istihdam 

düzeyinin belirlenmesi kuramları kabul edilmektedir. Gelir bölüşümü ilkesi arz ve 

talebin emeğin karşılığı verilecek ücreti belirlediği; toplam istihdam düzeyinin 

belirlenmesi ilkesi de serbest piyasaların değerli üretim faktörlerini israf etmeyeceği 

savlarına dayanır. Böylece ekonomilerin kendiliğinden tam istihdam düzeyine 

ulaşacağı, serbest piyasanın herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan bu düzeyi 

sağlayacağı görüşü neo-liberalizmin kurallarından biridir. Müdahaleciliğin (para ve 
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maliye politikaları yoluyla) enflasyona sebep olacağı düşüncesi Şikago Okulu’nun 

parasalcılığının temel dayanağıdır (Palley, 2014: 42). 

Neo-liberalizm ilk kertede insan refahının gelişimindeki en iyi yolu bireysel 

girişimlerin özgürleşmesi ve güçlü bir mülkiyet hakkı, serbest piyasa, serbest ticaret 

gibi ilkelerle şekillendirilmiş bir kurumsal çerçeve olarak belirleyen ekonomik- 

siyasal bir teori olarak tanımlanabilir. Devlet de bu yapının koruyucusu olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Özel mülkiyetin koruyuculuğu, serbest piyasanın işleyişini 

sağlama ve bunları garanti altına alma görevini yerine getirmek için ordu, polis, diğer 

kolluk ve güvenlik kuvvetlerini kullanan devlet aygıtı, piyasanın dışsallıklarını da 

serbest piyasaya zarar vermeyecek şekilde düzenlemek zorundadır. Bu teoriye göre, 

devlet piyasa ve ücretler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından ve güçlü çıkar 

gruplarının devlet müdahalelerine karşı olan önyargıları nedeniyle bu müdahaleler 

minimum düzeyde tutulmalıdır (Harvey, 2005: 2). 

Klasik liberalizmin piyasanın işleyişinin görünmez el vasıtasıyla 

gerçekleşeceği, böylece herhangi bir müdahalenin bu işleyişi bozacağı tezi bu 

dönemde tekrar gündeme gelmiştir. Her ne kadar klasik liberalizm ile neo-liberalizm 

arasında farklılıklar bulunsa da teorinin özüne birçok noktada sadık kalınmıştır. 

Örneğin klasik liberalizme göre bireysel özgürlükler ön planda tutulmuşken neo-

liberal kuram iktisadi özgürlükler üzerinde durmaktadır (Akalın, 2009: 17). Diğer 

taraftan piyasa mekanizmasının aksamadan işlemesi açısından devletin minimize 

edilmesi fikri her iki dönem için de geçerlidir. Neo-liberal iktisatçılar bu fikri devlet 

başarısızlığına dayandırmıştır. 
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Friedman, Noczik, Rawls gibi liberal düşünürler devlet başarısızlığının krizin 

temel nedeni olduğunu ileri sürmüş, genel olarak çözüm önerileri de devletin piyasa 

mekanizmasının işleyişinin önünde bir engel olduğu sorununa ilişkin olmuştur. 

Ayrıca klasik liberalizmin bir diğer ilkesi olan bireycilik anlayışı, bireylerin 

rasyonel olarak kendileri için en doğru karar verebilecek, özgür bırakıldığı takdirde 

kendisi için en uygunu seçebilecek olması (Aksoy, 1998: 5) düşünceleri de tekrar 

tartışılmaya başlanmıştır. Bu düşünceye göre özgür bireyin kendini en iyi ifade 

edebileceği alan olarak piyasa mekanizması rekabetçidir ve dışarıdan gelen 

müdahalelere kapalıdır. Burada bireyin kamusal alandaki özgürlüklerinden ziyade 

bireyin iktisadi alandaki özgürlüğü ön plana çıkmaktadır. 

Neo-liberal kuram, gelir bölüşümü ve istihdamın belirlenmesi kavramlarını 

yeniden yorumlamıştır. Buna göre emeğin değeri piyasa kuralları tarafından 

belirlendiğinden gelir bölüşümü konusunda sendikalara ve ya devlet tarafından 

belirlenmiş sosyal koruma programlarına ihtiyaç kalmamıştır. İstihdamı artırmak 

amacıyla yapılan müdahaleler de enflasyona ve işsizliğin artışına sebep 

olmaktadır. Uygulamada ise çoğu zaman teoriden farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Neo-liberal politikaların en önemli uygulayıcısı olan ülkelerden biri olan 

Amerika’da sürekli olarak emek piyasasının müdahalelerden arındırılması amacı 

güdülmekte, asgari ücretin reel değerinin düşürülmesi, sendikaların zayıflatılması, iş 

güvencesinin esnekliğe bağlanması ve kamu hizmetlerinin emeğin yeniden üretimi 

konusundaki etkisinin kırılması gibi politikalar uygulamada ön plana çıkmaktadır 

(Palley, 2007: 49). Sonuç olarak gelir bölüşümündeki eşitsizliklerin ortaya çıktığı bir 

yapı oluşmuştur. Kuramla uygulamanın uyuşmadığı en önemli noktalardan birisi bu 

konuda ortaya çıkmıştır. Şikago Okulu’nun tavsiyelerince şekillenen kuram, 
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uygulamada işsizlik artışına sebep olmuş, hatta işsizlik oranları 1929 krizinden 

sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Böylece Parasalcılık kuramı büyük ölçüde 

terk edilerek faiz oranlı politikalara geri dönülmüştür (Palley, 2007: 49). 

Piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırma amacıyla devlet aygıtında yapılan 

değişiklikler kamu hizmetlerinin biçiminde de bir değişime sebep olmuştur. Kamu 

sektöründeki daralma ve kamu yatırımlarındaki azalma, kamu hizmetlerinin 

verilişi ve amacı bakımından kavramın yeniden düşünülmesini gerektirmiştir. 

George (2009: 40) neo-liberal dönemin gelişim aşamasında kamu hizmetini 

anlatırken şu ifadelere başvurmuştur: 

Kapitalist ülkelerin özellikle de Avrupa’da, işe neden kamu hizmetleriyle 

başladığını ve hala da birçoğunun neden bunu yapmaya devam ettiğini sorarak 

anlatmaya devam edeyim. Gerçekte, kamu hizmetlerinin hemen hemen tümü, 

iktisatçıların ‘doğal tekeller’ adını verdiği hizmetlerden oluşmaktadır. Bir doğal tekel, 

maksimum iktisadi etkinliğin, fiili piyasa hacmine eşit olmasını garanti edecek 

minimum hacim söz konusu olduğu noktada ortaya çıkar. Bir başka deyişle, bir 

şirket ölçek ekonomilerinden yararlanabilmek için belli bir büyüklükte olmalıdır ve 

bunu sağladığında da tüketiciye mümkün olan en düşük maliyetten mümkün olan en 

iyi hizmeti sunar. Kamusal hizmetleri de başlangıçta hiçbir biçimde rekabeti teşvik 

etmeyen çok büyük yatırımların yapılmasını gerektirir- demiryolu ya da elektrik 

kablolarının döşenmesi gibi. İşte bu nedenle kamusal tekeller optimum çözümdür. 

Ancak neo- liberaller kamusal olan herhangi bir şeyi ipso facto (etkin olmayan) 

biçiminde tanımlarlar. 
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Böylece satın alınan doğal tekelin mülkiyetine sahip olan özel şirket fiyat 

belirlemede yetkili hale gelmektedir. Kâr amaçlı çalışan şirket, doğal tekel için 

ödediğinin karşılığını almak ve daha çok gelir elde etmek hedefiyle çalışmaktadır. 

Hizmetin niteliği ve yararlanan kişi sayısının düşmesiyle birlikte ortaya yapısal 

piyasa başarısızlığı çıkmıştır. Özelleştirmenin iktisadi etkinlikten uzak bir şekilde 

kamu sektörüne ait olan kaynakların şirketlere devredilmesi sonucu doğurduğu 

görülmektedir. Kamu hizmetlerinin ortaya çıkış aşamasında büyük ölçüde 

vergilerden yararlanıldığı, toplumun geniş kesiminin ücretlerinden ve maaşlarından 

kesilen kısımların kullanıldığı kabul edildiğinde özelleştirme sonucu kamu hizmet 

kurumlarının özel kişilere devredilmesi ve bu yolla elde edilen gelirlerin nasıl 

kullanıldığı konusu önem kazanmaktadır (George, 2009: 40). 

Refah devleti döneminde kamu hizmetleri sunarak sınıflar arası uzlaşım 

rolünü üstlenen neo-liberal dönemde ise kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi yoluyla 

piyasadan çekilip düzenleyici hale gelen devlet mekanizması birçok tartışmanın 

odağı haline gelmiştir. Zannımızca devletin teknik bir örgütlenme oluşundan çok 

kurumsal ve teorik olarak ne anlama geldiği anlaşılmadan iki dönem arasında bir 

karşılaştırma yapmak anlamsız kalacaktır. Neo- liberal dönemde devlet algısı 

birtakım değişikliklere uğramıştır. İdarenin değişen rolü ve fonksiyonları muhakkak 

ki bir sermaye birikim süreci olarak neo-liberal iktisadın ve ideolojinin etkisi 

altındadır. Refah devleti dönemindeki faaliyetlerinin birçoğunu neo-liberal dönemde 

çeşitli özelleştirme yöntemleriyle özel sektöre devreden devlet, bir ilkel birikim 

yaratma sürecinin parçası olmuştur (Dikmen, 2007). Neo- liberal iktisatçılara göre 

tekelleşme koşullarını yaratarak, özel teşebbüslerin önünü keserek, etkinliği, 

ekonomikliği ve verimliliği azaltarak piyasanın serbestçe işleyişini olumsuz yönde 
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etkileyen devlet müdahalesi engellenmelidir. Ayrıca devlet, bireysel iktisadi 

tercihlerin ve özgürlüklerin gerçekleşmesini de engelleyerek serbest piyasanın 

işleyişine ket vurmaktadır. Bu sebepler nedeniyle kamu hizmetlerinin doğrudan 

devlet eliyle sunumunun piyasa mekanizmasını olumsuz yönde etkilediği ve 

verimliliği sağlamak için devletin doğrudan müdahalesi yerine düzenleyici ve 

denetleyici bir rol üstlenmesi gerektiği söylenmektedir. 

Fordist üretim biçimi kitlesel üretim ve tüketim yoluyla varlığını sürdürürken 

devletin buradaki rolü emeğin yeniden üretimini sağlayabilmek amacıyla eğitim, 

sağlık, barınma, ulaşım gibi çoğu kamu hizmetini doğrudan sağlamasıdır. Aynı 

zamanda devlet yığınların ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla değişik alanlarda 

üretim faaliyeti de yürütmüştür. Keynesyen politikaların ve Fordist üretim tarzının 

bir sonucu olarak büyük örgütler ve geniş hiyerarşik örgüt yapıları ortaya çıkmıştır. 

Neo- liberal dönemde ise üretim tarzının ve modernist anlayışın değişimine 

paralel olarak kamu yönetiminde de birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Post- 

Fordist üretim tarzının değişik yaklaşımları olarak Neo-Schumpeteryen, Esnek 

Uzmanlaşma ve Düzenleme Okullarının ortak fikri refah devleti döneminde 

uygulanan Fordist üretim tarzının geçerliliğini yitirdiği, yığın üretim ve tüketim 

eğilimlerinin azaldığı, ucuz üretim yaparak hedef kitlesini yığınlardan oluşturan 

firmaların daraldığı, yarı vasıflı işçilere olan ihtiyacın azaldığı, esnek üretime 

dayalı ve daha çok mavi yakalı istihdamına dayanan çalışma biçiminin etkin 

olması gerektiğidir (Dikmen, 2013:  207). Kamu yönetiminde işletme temelli 

yaklaşımlar üretim biçimiyle birlikte değişiklik göstermiştir. Post- Fordist üretim 

tarzı ise büyük ve hiyerarşik örgüt yapılarının yerine küçük, esnek hareket edebilen 

örgüt yapılarını getirmiştir. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte doğrudan insan 
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kaynağına olan ihtiyacın azalması, makine ve bilgisayarların kol emeğinin yerine 

geçmesi ile birlikte montaj hattının ve üretim bandının yerine daha küçük ölçekler 

kullanılmaya başlanmıştır. Esnek ve proje temelli çalışma yöntemleriyle bir işin 

yapılması için gruplar oluşturulmakta ve bu grup içindekiler işin her aşamasında aynı 

derecede sorumluluğa sahip olmaktadırlar. Post- bürokratik yaklaşım da aynı 

uygulamayı kamu yönetimine uyarlamayı hedeflemektedir. 

Neo-liberalizmin devlette değişime neden olan bir diğer uygulaması da 

özelleştirme politikalarıdır. Keynezyen dönemde ikincil bölüşüm ilişkilerinin ön 

plana çıkması, vergiler yoluyla elde edilen gelirlerin kamu hizmetlerinin doğrudan 

uygulayıcısı olarak devlet tarafından bölüşümü sonucunu doğurmuştur. Oysa neo- 

liberal dönemde devlete ait kamu kurumlarının bir kısmı piyasalaştırarak özel 

şirketlere devredilmiş, kendisinin de düzenleyici ve denetleyici bir aygıt olarak 

doğrudan müdahalesi azaltılmıştır. Böylece birincil bölüşüm ilişkileri soncu ortaya 

çıkan eşitsizlikleri kısmen gidermesi amacı güden ikincil bölüşüm ilişkileri neo -

liberal dönemde etkinliğini kaybetmiştir (Akbulut, 2007: 77). Kamu hizmetlerinin 

metalaştırılarak “hizmetlerin fiyatlandırılması” ve “hizmetten yararlananların 

bedelini ödemesi” (Ataay, 2006: 46) gibi sonuçlar doğurması büyük ölçüde 

özelleştirmelerin veya kamu hizmetlerini özel şirket eliyle gördürmenin sonucudur. 

1980 sonrasında yerelleşme ve bölgeselleşme tartışmalarının önem kazandığı 

görülmektedir. Siyasal katılım mekanizmasının gelişmesi, demokratikleşme, 

yerinden yönetim, hizmette halka yakınlık gibi söylemlerle demokrasinin 

gelişeceğini savunan neo-liberal anlayış, iktidarın merkez ve yerel otoriteler 

arasındaki paylaşımı konusunda hantal bürokratik bir merkezileşme yerine yerel 
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yönetimlere önem verilmesi gerektiğini söylemektedir. Merkezileşmenin hantal 

bürokratik bir yapı oluşturarak hizmetlerin yerine getirilmesinde etkinlik, verimlilik 

ve ekonomiklik ilkelerini gerçekleştiremediği, böylece hem hizmetlerin niteliğinin 

düştüğü hem de kamu kaynaklarının israf edildiği ileri sürülmektedir. Yerelleşme 

ise hizmetler yerinden götürüldüğü için etkinlik sağlamayı, rekabet edebilirlik 

açısından daha esnek davranabilmeyi ve merkezi yönetimin aşırı bürokratik 

yapısından kaynaklanan sorunları çözebilmeyi sağlamaktadır. Bölgesel ve yerel 

gelişmişlik farklarını gidermek için merkezin müdahalesi artık gereksiz görülmekte, 

gelişmenin yerel dinamiklere dayanması beklenmektedir (Ataay, 2006: 191). 

Devletin yeni rolü ise düzenleyicilik ve katalizörlüktür. 

Devletin düzenleyicilik ve denetleyicilik rolünü yerine getirirken kullanılan 

kilit kurumlar bağımsız düzenleyici kurullar olmaktadır. Bu kurulların en önemli iki 

özelliği bağımsız olmaları ve regülasyon amacı ile kurulmuş olmalarıdır. 

Özelleştirilen ve tekel olabilme niteliğine sahip devlet kurumlarının piyasada 

monopol olmalarını engellemek ve tam rekabeti tesis edebilmek amacı güden 

kurullar, siyasetin yönetimden ayrılmasının, böylece yönetimin teknik bir konuya 

indirilmesinin sonucudur. 1980 sonrası kamu hizmetlerinin veriliş yöntemindeki 

değişikliğin somut kanıtı olarak görülebilecek kurulların hizmet biçimi, devletin 

kamu hizmetlerini sunmada doğrudan belirleyici ve hizmet verici olduğu refah 

devleti döneminden farklılık arz etmektedir. Üst kurullar modern ulus-devlet 

yapısının dayandığı güçler ayrılığı ilkesine uymamakta, düzenleyici kurumlar 

bünyesinde devletin sahip olduğu üç erki de bu kurullarda toplamaktadır. Devletin 

hiyerarşik örgüt yapısının dışında kalan kurullar, merkezi yönetime doğrudan emir 

almak yoluyla eklemlendirilmiştir (Aslan, 2012: 228). 
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Neo-liberal devletin yeni kavramlarından biri de yönetişimdir. Sınıf temelli 

yaklaşımların ve mücadelelerin neo-liberal dönemde artık miadını doldurduğu; 

bunun yerine devlet, sivil toplum ve piyasa üçlüsünün karar alma mekanizması 

içinde ortaklaşa hareket ettikleri anlayışı yönetişim kavramına bu dönemde sihirli bir 

anlam yüklenerek uygulanmaya çalışılmıştır. Her üç aktörün de birlikte yönetme 

anlayışı ve aralarındaki devlet-toplum ve piyasa ayrımını yok ederek sınıfsal 

çelişkilerin yerine ortaklık, işbirliği gibi kilit kavramları kullanmaları yönetişim 

kavramının içeriğini oluşturmuştur (Bayramoğlu, 2010: 113). Her ne kadar 

literatürde yoğun olarak yönetişimin toplumsal katılım mekanizmasını arttıracağı, 

sivil aktörlere karar alma mekanizmasında söz hakkı tanındığı söylense de kavramın 

uygulanmasında ve ortaya çıkan sonuçlarda toplum içinde belli sınıfların diğerlerine 

göre daha çok söz sahibi olduğu görülmektedir. 

Yukarıda sayılan neo-liberal döneme ait kavramların kullanımı kamu 

yönetimi disiplini içerisinde de çeşitli değişimler getirmiştir. Sosyal bilimlerin diğer 

alanlarında olduğu gibi neo- liberal politikalar, kamu yönetimi içerisinde devlet 

aygıtının değişmesine neden olmuştur. Bu değişimi yaratmada şüphesiz yeni kamu 

işletmeciliği düşüncesinin önemli bir rolü olmuştur. 

2.2.1. Kamu Yönetiminden Kamu İşletmeciliğine 

Kamu yönetimi ve kamu işletmeciliği kavramları iki dönem arasındaki 

gerilimi ifade etmektedir. Kamu yönetimi daha çok klasik anlamda devlet 

örgütlenişi anlamında kullanılırken kamu işletmeciliği 1970’lerin sonunda ortaya 

çıkan ekonomik düzenin ve devletin yeni işlevinin bir yansıması olarak 

kullanılmaktadır. 1970’ler öncesi dönemde merkezi hiyerarşik bir örgüt yapısıyla 
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hareket eden ve sermaye birikim sürecinde etkin olan bürokratik yapının 

fonksiyonları ve teorik temelleriyle ilgilenen kamu yönetimi disiplini, bu dönemden 

sonra örgüt yapısındaki eksiklikler ve sorunlarıyla dile getirilmeye başlanmıştır. 

Klasik kamu yönetiminin temel sorunlarından biri olan bürokratların yozlaşmaya 

meyilleri, yakınlarını kayırma, rüşvet alma gibi eğilimi, devletin de bu davranışlar 

için bürokratlara kaynak sağlayıcı pozisyonda olması neo-liberal dönemde kamu 

yönetiminin hesap verilebilirliğini sağlama ve işletme gibi hizmet veren bir yapıya 

dönüştürme hedeflerine kaynaklık etmiştir (Hood, 1995: 93). Kamusal 

mekanizmaların tasfiye edilmesi ve piyasa mekanizmasının yaygınlaştırılması, 

ekonomik bunalıma çözüm olarak önerilmiş, devlet mekanizması içindeki reformun 

bu yollarla yapılacağı kabul edilmiştir (Güler, 2005: 15). Kamusal mekanizmaların 

somutlaştığı alanlar olarak devlet ve kamu mülkiyetine karşı geniş bir kesim 

tarafından saldırıya geçilmiştir (Güler, 2005: 16). Buradaki kamusal olan yine kendi 

bağlamından koparılmış bir kamusallık anlamına gelmektedir. Daha önce belirtildiği 

gibi devlet tarafından bir kamusallık sağlanamaz.   

Kamu yönetimi disiplinini de doğrudan etkileyen yeni politikalar ve 

düzenlemeler “reform” olarak sunulmuştur (Güzelsarı, 2004: 86). Güzelsarı (2004: 

86) kamu yönetimi disiplinindeki bu reformların getirdiği sonuçları ikiye 

ayırmaktadır, buna göre birincisi yönetsel açıdan geleneksel kamu yönetimi 

anlayışından yeni kamu işletmeciliği yaklaşımına; siyasal açıdan ise bürokratik 

devlet örgütlenmesinden girişimci devlet örgütlenmesine geçiş; ikincisi, yeni kamu 

işletmeciliği paradigmasından yönetişim paradigmasına geçiştir. 
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Kamu yönetiminin verimlilik temelinde hukuki bir ussallığa sahip olarak 

bütçe esasına göre çalışması daha çok klasik döneme ait özellikleridir. Oysa kamu 

işletmeciliği bu klasik yaklaşımın yerine ussal iş örgütlenmesi temelinde işletme 

esaslarının hâkim olduğu bir ussallığa sahip olarak piyasa serbestisi esasına göre 

çalışmanın verimliliği ve etkinliği sağlayacağını savunmaktadır.  Klasik kamu 

yönetimi anlayışında bürokratların iktisatçılar ya da okul okumuş yöneticilerden 

oluşması eleştirilmiş, bunun yerine işletmecilik eğitimi almış kişiler işe alınmış, 

özel sektörün işletmeciliğe dair yöntemleri ödünç alınmış, masraflar düşürülmeye 

çalışılmış ve çalışma koşulları bu yönde düzenlenmiştir (Hughes, 2013: 153). 

Kamu işletmeciliği anlayışı bu faktörleri ön plana çıkarmıştır.  Liberal iktisat 

modeline göre kaynakların bölüşümü rekabet esasına dayalı piyasa ve hiyerarşi ile 

biçimlenen bütçedir (Akbulut, 2007: 74-75). Bütçenin de piyasa içinde işlediği 

düşünüldüğünde iki bölüşüm biçiminin birbirinden ayrı olduğu söylenemez. Böylece 

kamu işletmeciliği okulu bütçe ile işleyen örgütsel yapının piyasa içinde erimesini ve 

bu şekilde var olmasını öngörmektedir. Böylece ikincil bölüşümün eşitsizliği azaltıcı 

etkisi bu dönemde kaybolmaktadır (Akbulut, 2007: 77).  

Yeni kamu işletmeciliği ise kamu işletmeciliğinin bir sonraki aşamasıdır. 

Kamu işletmelerinin özel sektöre devredilmesi gerekliliği ve devletin piyasaya 

müdahil olduğu zaman işletmelerin verimsiz şekilde çalışması yeni kamu 

işletmeciliğinin argümanları olmuştur. 

Teorik düzlemde yeni kamu işletmeciliğine bakılacak olunursa, şu özellikler 

göze çarpmaktadır. Bunlar: 
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1. Katalizör yönetim: Olabildiğince yönetim etkinliklerinin özel sektöre 

devrini gerektirir. 

2. Sahibinin vatandaşlar olduğu yönetim: Vatandaşların ihtiyaç duydukları 

hizmetleri olanakları ölçüsünde kendilerinin üretmeleridir. 

3. Rekabetçi yönetim: Kamu yönetimi örgütlenmesinin kendi birimleri içinde 

rekabetçi bir yapıya kavuşmasıdır. 

4. Amaçlara ve sonuçlara yönelmiş yönetim: Araçlardan ve önceden 

planlanmış yöntemlerden ziyade amaçların ve sonuçların ön plana çıkarıldığı 

yönetim anlayışıdır. Bu anlayış performans denetimi ile gerçekleştirilir. 

5. Müşteri odaklı yönetim: Kamu hizmetlerinin kamu yararı esasına 

bakılmadan kârlılık ilkesine göre şekillenmesidir. 

6. Girişimci yönetim: Kamu personelinin yalnız edilgen konumda 

bulunmaması, sorun çözümlemede etkin olmasıdır. 

7. Uzak görüşlü yönetim: Herhangi beklenmeyen bir durumla 

karşılaşılmaması için önleyici tedbirlerin alınmasıdır. 

8. Adem-i merkeziyetçi yönetim: Yerel birimlerin kuvvetlendirilerek, grup 

çalışması odaklı bir yönetim anlayışının yerleşmesidir. 

9. Pazara yönelik yönetim: Elde edilen çıktıların serbest piyasa içinde 

taleplerinin olması gerektiği ve piyasaya dönük hizmet üretilmesidir (Üstüner, 2000: 

23-24). 

 

Söylemsel olarak bu özellikleri ile anılan kamu işletmeciliği temelde refah 

devleti döneminde yakınlaşan siyaset ve yönetim alanlarının tekrar biçimsel bir 

ayrıma gidilmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. Kamu yönetimi anlayışının karşısına 

konulan kamu işletmeciliği 1980’lerde yaşanan iktisadi krizin yapısal bir sonucu 

olarak “yeni” kamu işletmeciliğine evirilmiştir (Güzelsarı, 2004: 90). Siyaset ve 

yönetimin birbiriyle kopmaz bir ilişki içinde olduğu göz ardı edilmekte, yeni kamu 

işletmeciliği idarenin daha çok teknik bir yapılanma gibi görülmesine sebep 

olmaktadır. Buna göre kamu yönetimi siyasilerin ekonomik temelin gereklerine göre 
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aldığı kararları uygulamasının bir aracı olarak görülmektedir. Oysa siyaset-yönetim 

ikiliği üzerinden tartışanlar kamu yönetiminin temelde siyasi özelliğini ve yapısını 

göz ardı etmekte, siyaset ve yönetimin kendi içlerindeki karmaşık bütünlüğünü 

görmezden gelmektedirler (Güzelsarı, 2004: 90). Böylece, yeni kamu yönetimi 

teorisinin uygulamadaki sonuçları olarak kamu yönetiminde özelleştirme, rekabet, 

piyasa koşullarına uyum sağlama gibi doğrudan ekonomi ve siyasetle ilgili olan 

yönetime dair uygulamalar pratikle teori arasında farklılık olduğunu 

göstermektedir. Bu tezin en somut örnekleri olarak üst kurullar, ekonomik bir amaca 

sahipken yönetsel alanda yapılan değişikliklerle var olabilmiş, siyasi kararların 

sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Bu kurullar, yeni kamu işletmeciliğinin siyaset ve 

yönetim ayrımındaki teorik varsayımlarını uygulama alanında gerçekleştirmesi 

amacıyla ortaya çıkmışken istenen sonuçlar elde edilememiştir. Teoriye göre, üst 

kurullar yönetişim ilkesine göre katılımcılığı sağlayacak, böylece demokratikleşme 

ve rekabet gerçekleşmiş olacaktır. Oysaki “demokratikleşme”ve “katılımcılık” 

siyaset ile “rekabet” kavramı ise ekonomi ile doğrudan ilgilidir. Görünen odur ki 

siyasal alanın dışında kalması gereken yönetsel kurumlar biçimsel olarak ayrışsalar 

bile öz olarak birbirinden ayrılamamaktadır. 

Yeni kamu işletmeciliğine ve devlette dönüşüme sebep olan yönetsel yeniden 

yapılandırma girişimleri birtakım kuramsal kaynaklara sahiptirler. Temelde iki farklı 

düşünce akımından beslenen Yeni Kamu İşletmeciliği, işletme yönetiminden 

kaynaklanan “işletmecilik” bununla bağlantılı olarak gelişen neo-Taylorizm ve 

ekonomik analize dayalı olan “kamu tercihi kuramı” ile “yeni kurumsalcı iktisat” 

teorileri tarafından şekillenmiştir (Güzelsarı, 2004: 96). 
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İşletmecilik yaklaşımına göre bürokrasi ilerleyen zamana ve koşullara uyum 

sağlamakta her zaman güçlük çekmekte, bu nedenle sürekli olarak yeni 

yapılandırmaya ihtiyaç duymaktadır. Kamu yönetiminin etkinliğe, ekonomikliğe ve 

verimliliğe olan ihtiyacı da buradan doğmaktadır. Esneklik, kalitelilik ve etkin 

maliyet de işletmecilik okulunun hedeflerindendir (Pollitt ve Bouckaert, 2011: 187). 

Daha çok kamu örgütleri ve bunların yürütme organları ile ilgilenen 

işletmecilik, özel sektör deneyimlerini ön plana çıkararak kurallar ve prosedürlerin 

yerine kaynakların başarılması amaçlanan sonuçlar için tüketilmesi gerektiğini 

önermektedir (Aucoin, 1990: 118). Böylece sonuç odaklılık ön plana çıkmaktadır. 

Uygulamada ise çevre kapitalist ülkelerin üretim ve pazar yapısının parçalanması 

hızlandırılmış, diğer yandan ise, işlem maliyetleri azaltılarak parçalanmış üretim ve 

pazar yapısındaki mal ve hizmet akışkanlığının artması sağlanmıştır, sağlanmaktadır 

(Akbulut, 2007: 74). Neo-Taylorist eğilimler 1980 sonrası ortaya çıkmış ve esnek 

üretim tarzını benimsenmiştir. Bürokrasinin katı kuralları ve hiyerarşisi içinde 

bireylere özgürlük tanınmaması eleştirilmiş, karar alma sürecinin rekabet edebilmeye 

uygun biçimde işlemesi amaçlanmıştır. Özel sektörün tecrübe ettiği ve başarılı 

sonuçlar veren yöntemlerin kamu sektörüne de uygulanması gerektiği belirtilmiştir 

(Güzelsarı, 2004: 99). 

Kamu tercihi kuramı İkinci Dünya Savaşından sonra önem kazanmış bir 

teoridir. Piyasa-dışı alınan kararların ekonomik çalışması ya da daha basit olarak 

iktisadi prosedürlerin siyaset bilimi ve diğer disiplinlere de uygulanması (Mueller, 

2004: 31) olarak tanımlanabilecek olan teori, neo-liberal dönemde yeni-sağ 

ideolojiye uygun olarak kamu yönetiminin dönüşümünü hedeflemektedir. Daha 
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geniş bir tanım yapılacak olunursa, iktisat teorisinin tanımına referans vermek 

gerekmektedir. Buna göre, iktisat teorisi bireylerin piyasa işleyişine alıcı, satıcı, 

yatırımcı, üretici ve girişimci olarak katılma davranışlarıyla ilgili çıkarımlar yapan 

böylece teker teker kişilerin davranışlarından ayrı olarak tüm toplumun tercihlerini 

değerlendiren bir nitelik taşımaktadır (Buchanan, 1984: 13). Kamu tercihi teorisi ise 

iktisat teorisine ait olan yöntemleri ve araçları yönetsel kurumlara, devlete ve 

siyasete uyarlamaktadır (Buchanan, 1984: 13). Piyasadaki aktörler gibi 

yönetimsellik içinde de oy verenler, siyasa yapma sürecine katılanlar, seçilmişler 

parti liderleri, bürokratlar da birey olarak kendi faydalarını en üst düzeye çıkarma 

peşindedirler. Bilindiği gibi liberal iktisat kuramına göre bireyler ussal varlıklar 

olarak piyasada fayda maksimizasyonunu gerçekleştirme amacı gütmektedirler. 

Yönetim alanında ise politikacılar ve bürokratlar seçmenden oy alabilmek için çeşitli 

vaatlerde bulunmakta, böylece kamusal kaynakların harcamasının büyük oranda 

arttığı gözlemlenmektedir. Seçmenler piyasada olduğu gibi oy verme etkinliğinde 

ussal davranma olanakları yoktur. Böylece devlet harcamaları ile kamu hizmetlerinin 

artması, bürokrasinin genişlemesi ve hükümetlerin piyasaya daha çok müdahale 

etmesi sonucunu doğurmaktadır (Güzelsarı, 2004: 101). 

Buchanan (1984: 11) “siyasetin ekonomik teorisi” ya da “ yeni politik 

ekonomi” ya da”devlet başarısızlığı teorisi” olarak kamu tercihi teorisinin 1930 ve 

1940’ların refah ekonomisi dönemine ait yaygın söylem olan “piyasa başarısızlığı 

teorisi” ile aşağı yukarı benzer özelliklere sahip olduğunu belirtmektedir. Piyasa 

başarısızlığı teorisine göre Adam Smith’in bahsetmiş olduğu “görünmez el” 

metaforu ve onun sonucunda oluşan serbest piyasa mekanizmasının kaynakların 

dağılımını verimlilik (efficiency) kriterine göre, yerine getirememesi söyleminde 
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olduğu gibi, kamu tercihi teorisine göre de devlet kaynakların dağıtımında idealize 

edilen verimliliği ve hakkaniyeti sağlayamamıştır (Buchanan, 1984: 11-12). 

Bürokratların ve siyasetçilerin bencil ve çıkarcı olarak kendi hedefleri 

doğrultusunda hareket etmeleri, bazen fırsatçılık ve yolsuzluğa bile başvurmaları 

kamu kurumların aslında toplum yararına çalışmadığı gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Örgütsel davranışın bireysel davranışı etkilediği varsayımı kabul 

edilirse, devlet kurumlarının kendine özgü, kişisel ve grupsal çıkarlarını geliştirme 

yönünde hareket ettiği, böylece örgütler içindeki bürokratların da kendi yararları 

peşinde koştuğu görülmektedir. Diğer yandan terfi ya da diğer başka amaçlarla 

bürokrasi içinde de gizli veya açık bir kavga ve yarışma güdüsü bulunmaktadır 

(Şaylan, 1986: 31). Marksist teori açısından bakıldığında ise bürokratlar ve devlet 

örgütlenmeleri içinde bulunan diğer çalışanlar bir sınıf olarak 

değerlendirilmemektedir. Çünkü doğrudan üretici bir sınıf değillerdir, doğrudan veya 

dolaylı olarak el koydukları vergilerle üretici sınıf tarafından üretilen artık değere el 

koyma yoluyla geçinmektedirler (Fişek, 1970: 62). Üretici bir sınıf olmamasından 

dolayı bürokratlar artık değer çekme yoluyla geçindiklerine göre çoğu zaman bunun 

farklı yollarını bulacaklardır. Kamu Tercihi Okulu da devletin etkinlik 

(effectiveness) ve verimlilik (efficiency) esaslarına göre çalışmamasının sebebini 

burada aramaktadır. 

Kamu hizmeti olarak sunulan eğitim, sağlık, ulaşım gibi konularda kaynak 

dağılımı sorunsalı ile neo- liberal ideolojinin sonucu olarak bu hizmetlerin özel 

sektör eliyle yürütülebileceği ve piyasaya devredilmesinin gerekliliği gibi fikirler, 

Kamu tercihi teorisi ve yukarıda değinilen yönetişim gibi farklı düşünceler yeni 

kamu işletmeciliğini destekler niteliktedir. Kamu hizmeti kavramının veriliş 
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biçiminde meydana gelen 1980 sonrası değişimler kamu yönetimi açısından neo- 

liberal ideoloji tarafından belirlenmiştir. İktisadi alanda kapitalizmin girdiği kriz 

siyaset ve onun ayrılmaz parçası olan yönetim alanında da birtakım dönüşümlere 

neden olmuştur. Kamu yönetimi disiplini içindeki kamu hizmeti kavramı da bu 

değişim ve dönüşümlerden nitelik olarak etkilenmese de biçimsel olarak 

etkilenmiştir. Bu bölümün amacı kamu hizmeti kavramının neden dönüştüğüne dair 

altyapısal bir açıklama yapmaktı. Bir sonraki bölümde kamu hizmeti kavramının 

incelemesi yapılacak böylece kavramın nasıl bir değişim geçirdiği anlaşılmaya 

çalışılacaktır. 



 
 

3. BÖLÜM: KAMUSALLIĞIN TERK EDİLİŞİ: KAMU HİZMETİ 

 

Modern ulus-devletin faaliyetlerinden biri olarak kamu hizmeti, döneme 

hakim olan iktisadi paradigmaya göre biçimsel olarak şekillenmiştir. Bu şekillenme 

iktisadi faktörlerin devleti konumlandırdığı noktaya göre belirlenmiştir. Kamusallık, 

kamusal alan ve kamu kavramlarından türeyen kamu hizmeti kavramını tanımlamak 

bu açıdan zordur. Zira kavram tarihsel bir nitelik taşımaktadır. 

Liberal devlette ilk nüveleri atılan kamu hizmeti, kapitalist üretim tarzının 

ortaya çıktığı İngiliz devletinde görülmüş, daha sonrasında yaygınlaşmıştır. Önceki 

bölümde değinilen ortaya çıkış aşaması daha sonra genişleyerek refah devleti 

döneminde var olmuştur. Ulus- devletin bir işlevi olarak kamu hizmeti kapitalist 

birikim rejiminin var olduğu üç dönemde de süreklilik arz etmiştir.  

Refah devleti döneminde genişleyen kamu hizmeti alanı 1980 sonrası 

dönemde karşılık geldiği amaç açısından aynı kalsa da biçimsel olarak 

farklılaşmıştır. Konumuzun kamu hizmeti kavramının 1980 sonrası dönüşümü 

olması nedeniyle bu bölümde modern anlamda kamu hizmetine dair tespitler 

yapılacaktır. 
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3.1. Kavram ve Tanım 

1980 sonrası devletin örgütsel ve piyasa açısından biçimsel dönüşümü ile 

ilintili olarak neo- liberal dönemde kamu yönetimi etkinlikleri de birtakım yapısal 

değişiklikler göstermiştir. Neo- liberal döneme ait kavramlar olan özelleştirme, 

yeniden yapılandırma, yönetişim, regülasyon, performans denetimi gibi yollarla yeni 

kamu işletmeciliği anlayışının sonucu olarak kamu hizmeti kavramı da devletin 

değişen biçimselliği ile uygun şekilde dönüştürülmüştür. Ekonomik modeldeki 

değişimin kamu hizmetlerini de dönüştürmesi tıpkı liberal devletten modern devlete 

geçerken olduğu gibi refah devletinden neo- liberal devlete geçişte de kavramın 

yeniden tanımlanma çabalarını gündeme getirmiş, bu da kavramın kendisinde bir 

kimlik bunalımı yaratmıştır (Tan, 1991: 233). Bu değişim sebebiyle kamu hizmeti 

tanımlaması da zorlaşmaktadır. 

İlk olarak bir sosyolog olan Duguit tarafından kullanılan kamu hizmeti 

kavramı birçok disiplinle ilgili olmasına rağmen, bugüne kadar kavramın daha çok 

idare hukuku ile bağlantılı kısmı ele alınmıştır (Derbil, 1950: 28, Karahanoğulları, 

2004: 9). Refah devleti döneminden kalma bir alışkanlık haline gelen kamu hizmeti 

kavramını yalnız hukuk disiplini sınırları içinde inceleme geleneği, “sınırlayıcı ve 

gitgide körelen bir hukuk yaklaşımını” (Karahanoğulları, 2004: 9) doğurmuştur. 

Oysaki faklı disiplinlerin tartışmalarına da konu olan kamu hizmeti kavramının daha 

iyi analiz edilmesi ve sosyal bilimler açısından durduğu yerin anlaşılması onun diğer 

disiplinlerce de çalışma konusu haline getirilmesine bağlıdır. Yönetim bilimi 

açısından devlet örgütlenmesinin temel meşrulaştırıcı yollarından biri olarak kamu 

hizmeti bu çerçevede de tanımlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda kamu 
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yönetimi literatüründe kamu hizmetini salt yönetim bilimi açısından değerlendiren 

tanımlamalar yeterli değildir. Zaten, kavramın hukuksal alanda bile çok farklı 

tanımlamaları bulunması ve henüz birçoğu üzerinde bir uzlaşı sağlanamamış olması 

sorunu ortadayken kamu yönetimi disiplininin çok fazla üzerinde durmadığı 

kavramın başka açılardan tanımlanma gereği bulunmaktadır. Her ne kadar kavramın 

tanımlaması zor olsa da iktisadi alandaki değişimin kamu hizmetine yansımasını 

anlayabilmek için bazı tanımlara başvurulması gerekmektedir. 

Kamu hizmeti kavramıyla ilgili olarak yapılan tanımlardan birkaçını şöyle 

sıralayabiliriz: 

-   “Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim 

ve denetimleri altında genel ve kolektif gereksinimleri karşılamak ve tatmin 

etmek, kamu yararını sağlamak için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam 

faaliyetlerdir. Dar anlamıyla kamu idare veya müesseselerinin kamu hukukuna özgü 

yöntemler dairesinde ve bu hukuktan doğan yetkilere dayanarak gösterdiği faaliyetler 

ve yaptığı hizmetlerdir.” (Onar, 1966: 13) 

-   “Kamu hizmeti, bir kamu tüzel kişisi veya onun denetimi altında bir özel 

kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetlerdir. Diğer bir 

ifadeyle kamu hizmeti, kamu tüzel kişisi tarafından sağlanan veya üstlenilen kamu 

yararı amacına yönelik bir faaliyettir.” (Duran, 1982: 308) 

-  “Kamu tüzelkişileri ya da bunların denetim, gözetim ve sorumluluğu 

altında özel girişim tarafından yürütülen etkinliklerdir.” (Giritli, Bilgen ve 

Akgüner, 2006: 847) 
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-   “Eğer ortada toplumsal yaşam için mutlaka gerekli bir faaliyet varsa ve 

bu faaliyet özel girişim tarafından düzenli ve sürekli bir şekilde yürütülemiyorsa 

veya yürütülmüyorsa, o faaliyet doğası gereği kamu hizmetidir ve idare tarafından 

üstlenilmesi gerekir “(Duguit’ten akt. Ulusoy, 2004: 12). 

Yukarıdaki tanımlamalar kamu hizmeti kavramının kamu yararı sağlama 

amacıyla var olduğuna ve devletin üretim ilişkileri alanından bağışık bir alanda 

gösterdiği faaliyetlere işaret etmektedir. Kamu hizmeti kamu yararına hizmet 

etmekteyse kamu yararının içeriğinin de belirlenmesi gerekmektedir. Kamu 

yönetiminin biricik amacının “kamu hizmeti sunmak” ve “kamu yararını” 

sağlamak (Gözübüyük, 1998: 5) olduğu görüşü devletin kuruluş amacının da bu 

iki faktörle açıklanmasını gerektirecektir. Oysaki bu yaklaşım yalnızca teknik bir 

hukuksal söylem olarak karşımıza çıkmakta, siyaset bilimi, iktisat, tarih ve diğer 

sosyal bilim alanlarının devlet tartışmaları bakımından oldukça yüzeysel 

kalmaktadır. Kamu kavramının ne olduğu konusunda daha önceki bölümlerde 

yapmaya çalıştığımız analiz kamu yönetiminin ve dolayısıyla kamu yararının 

söylemsel olarak inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Sınıf temelli bir yaklaşım 

belirlendiğinde, kamu yararı kavramına kapitalist üretim biçimiyle bağlantılı olarak 

mülkiyet ilişkilerinin devamlılığını sağlama görevinin atfedildiği görülmektedir. 

Feodal döneme kadar süregelen “ortak iyilik” anlayışı daha çok özel mülkiyet 

fikrinin yaygınlaşmamış olmasından kaynaklanır. Zira, mevcut iktisadi düzen özel 

mülkiyet esasına göre şekillendiği zaman kamu yararı özel mülkiyet çıkarlarının 

korunmasını ifade etmektedir (Doğanay, 1974: 5). Daha sonrasında da kamu yararı 

kavramıyla birlikte anılan ortak iyilik fikri iktisadi paradigmaya göre şekillenmiştir. 

Ümit Doğanay (1974: 5) kamu yararı kavramının kamulaştırma işleminin temel 
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bileşeni olarak özel mülkiyetin yasalarca güvenceye bağlandığı dönemden beridir 

kullanıldığını belirtmekte böylece özel yararın korunmasında kamu yararı 

kavramının etkili olduğunu söylemektedir. 

“Toplumun ortak çıkarına hizmet etme” gibi kamu yararını ve kamu 

hizmetini meşrulaştıran bir gerçeklik olmadığını dile getiren Bentley’e (1995: 206-

212)göre ayrıca “toplumsal bütün” diye bir olgu da yoktur. Ona göre modern uluslar 

sayısız gruptan oluşmakta; bu gruplar da kendi çıkarları için mücadele etmektedir. 

Ayrıca siyasi oluşumlar haricinde bu gruplar ortak bir “kamu yararı” amacı 

gütmemekte, böylece farklı grupların birliğinden oluşan ulus toplamının 

tamamına yönelik bir kamu yararı olgusu bulunmamaktadır. Bentley (1995: 220) 

toplumsal refahın ve toplumsal çıkarların sürdürülmesi gibi bir gerekçeyle sürekli 

kamusal yarar, toplumsal yarar gibi konulardan bahsedildiğini, ama gerçekte 

toplum içindeki farklı grupların çıkarlarının bir bütünsel çıkar teması altında 

toplanamayacağını belirtmektedir. 

Kamu Tercihi Okulu’nun da kamu yararı ve kamu hizmetine bakış açısı 

Bentley’inkinden farklı değildir. Bu okula göre kamu yararını sağlamak adına 

sunulan kamu hizmetlerinin büyük kısmında bürokratlar kendi çıkarlarını 

gütmektedirler. Kamu Tercihi Okulu’nun tüm bireylerin kendi çıkarlarını 

gerçekleştirme peşinde oldukları ve rasyonellik çerçevesinde bireysel faydanın 

peşinde koşmanın neredeyse diğer bütün güdülerden üstün olduğu görüşünden 

hareketle kamu yararının ve kamu hizmetinin yine bir söylemsellik düzeyinde kaldığı 

fikri edinilmektedir. 
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Kamu yararı ve dolayısıyla kamu hizmeti kavramlarının içinde bulundukları 

iktisadi yapılanmaya göre şekillendikleri ortadadır. Modern devlet yapılanması 

üretim biçiminin dışında yer alan siyasal olanla iktisadi olanın bütünüyle 

ayrışmasından kaynaklı bir oluşum değildir. Sermaye ve devlet arasındaki ilişkinin 

yapısal ve tarihsel bir tamamlayıcılık ilişkisi olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda kapitalist devletin bir bütün olarak “ortak iyi”yi amaçlaması ve 

tüm iktisadi sınıflara eşit mesafede bulunan bir araç olarak durması, onun 

kapitalizme içkin bir somutluk olması gerçekliğinden uzaktır (Akbulut, 2013: 168). 

Böylece modern devlete ilişkin olan tüm yapılar ve kamu yararı da dâhil olmak 

üzere kamusal olarak nitelenen her kavram kapitalizme içkin ve ideolojiktir 

(Akbulut, 2013: 168). Ortak iyi, kamu yararı gibi söylemlerin kamusallık temelinde 

kapitalist üretim biçimi içinde devletin varlığını meşrulaştırdığı ve ideolojik olarak 

yeniden ürettiği gerçekliği kamu hizmeti kavramının da aynı amaca yönelik 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır.  

Kamu hizmetini tanımlamada genel olarak kamu yararı kavramı 

kullanılmaktadır. Oysaki Akbulut’un (2013: 170) da belirttiği gibi kamu hizmeti 

kapitalist üretim biçiminin pozitif dışsallıklarından öte bir anlama sahip değildir. 

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde devlet aygıtının birincil rolü ve onun 

modern dönemde kamusallığı sağlayan etkinlik olarak görülmesi ideolojiktir. 

Kamusal alanın modern dönemde varlığı devlet örgütlenmesi çerçevesi içinde 

sürdürülmekte ve kamusal alan devlet örgütlenmesi tarafından kuşatılmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin bu bağlamda kamusal alan yaratma eğilimi içinde olduğu 

söylenmektedir. Bu da kamusal alanın iyi yaşam arayışı anlamına gelen içeriğini yok 

etmektedir. Oysa Antik Yunan’da rastlanılan kamusal alan çoğu zaman üretim 
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ilişkileri ağının tamamen olmasa da kısmi olarak dışında kalmayı başarabilmiş bir 

varoluşa sahiptir. Modern dönemin kamusallık anlayışı ve kamusal alanı kamu 

hizmetlerinin varlığıyla ifade edilmektedir. Kamu hizmetleri, devletin bir etkinliği 

olarak kamusal alanı eritmekte ve kamusallığı da kendi bağlamından koparmaktadır.  

Disiplinler arası bir kavram olarak kamu hizmeti, birçok alanla ilişkilidir. 

Daha çok devletin bir fonksiyonu olarak kamu hizmeti devlet tartışmalarının da 

temel noktalarından birini oluşturmaktadır. Kavramın içeriğine yüklenen anlam 

temel iktisadi sistemin krizlere verdiği tepkiye göre şekillenme yoluyla devlete 

yüklenen misyona göre dönemsel olarak değişiklik göstermektedir. Devlet-toplum 

ve devlet- piyasa ilişkilerinin boyutunun kamu hizmetinin sunumunda somutlaşması 

ve görülebilir olması kavramı daha da önemli hale getirmektedir. Kamu yönetimi 

literatüründeki değişim de neo-liberal dönemle ilişkili olarak yeni konuları gündeme 

getirmiştir. Kamu hizmetinin meşruluk zeminine oturması için birtakım teoriler 

geliştirilmiştir. Günümüz kamu hizmeti kavramını anlamak için bu teorilere göz 

atmak gerekmektedir. 

3.1.1. Piyasa Başarısızlığı 

Piyasa başarısızlığı, piyasa ekonomisinin gereksinim duyduğu kaynakların 

piyasa tarafından tahsis edilmesinde yetersiz kalınmasını ifade etmektedir (Le 

Grand, 1991: 432). “Görünmez el”in piyasayı düzenlediği ve piyasaya dışarıdan bir 

müdahaleye gerek olmadığı yönündeki klasik iktisat görüşlerinin zamanla birtakım 

sorunlarla karşılaşması piyasanın başarısızlıklarını ortaya çıkarmıştır. Devletin 

piyasaya müdahale etmesi gerektiği görüşü Keynezyen refah devleti döneminde 

önem kazanmıştır. Bu teoriye göre kamu mallarının niteliği, değerli mallar, 
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dışsallıklar, bilgi asimetrisi ve doğal tekel gibi konular piyasa başarısızlığının 

oluşmasında etkilidir. 

Marksist kuram, piyasa başarısızlıklarını kapitalist ekonomik sistemin 

başarısızlıklarıyla ve toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfıyla ilintili 

olarak incelemiştir. Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, sağlıksız çalışma koşulları, 

çocuk işçiliği, güvencesiz çalışma, kadınların çalışma yaşamından dışlanması gibi 

sorunlar üzerinde duran teori (Eecke, 2008: 200) piyasa başarısızlıklarının toplumsal 

yaşam üzerindeki etkilerini göstermek açısından da önem taşımaktadır. 

Piyasa içinde tam rekabetin sağlanamayışı, devletin rekabet koşullarını 

yaratmada piyasaya müdahil olması sonucunu doğurmuştur. Piyasa ekonomisinin 

getirisi olmayan kimi kamu mallarını sağlayamaması ve bu hizmetlerin devlet 

tarafından verilmeye elverişli olması, piyasanın maliyetleri çok fazla olan büyük 

ölçekli hizmetleri verememesi, kaynak dağılımının eşitsizliği, ekonomideki 

istikrarsızlıklar, ödemeler dengesindeki sorunların piyasa tarafından çözülememesi 

gibi sorunlar piyasa başarısızlığının nedenlerindendir (Aktan, 2006). Kamu 

hizmetlerinin çoğunluğu piyasa başarısızlığını önlemeye yöneliktir. 

Kamu malı, iktisat teorisi tarafından bir kez üretildikten sonra fazladan bir 

tüketicinin daha ek bir ücret ödemeden kullanabileceği, aynı zamanda bu mal bir kez 

üretildikten sonra tüketicilerin hiç birinin dışlanamayacağı bir maldır (Holcombe, 

1997: 1). Diğer taraftan Hughes (1998: 97), bu mallar için kimi zaman belirli bir 

ücret ödenebileceğini ama diğer mallardan farklı olarak yalnızca bir kişinin değil, 

diğer tüketicilerin de kullanabileceğini ve bu malların dışlayıcı olmadığını 

belirtmektedir. Genellikle özel sektör tarafından üretilemeyen ya da kısmen 
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üretilebilen, kimi nedenlerle üretiminden imtina edilen bu mallar kamu hizmeti 

açısından önem taşımaktadır. Samuelson’un bu malların kamu sektörü tarafından 

üretildiği tezine karşı çıkan Holcombe (1997: 4), yukarıdaki iki tanım ilkesi ile 

bağlantılı olarak bunun geçerli olmadığını iddia etmekte; kimi zaman kamusal olarak 

sunulan malların özel sektör tarafından verildiğini de söylemektedir. Örneğin radyo 

yayını yapan bir firmanın hem ücretsiz olarak hem de dışlayıcılık özelliği 

bulunmadan herkese hizmet vermesi kamu sektörünce üretilmeyen ama kamusal olan 

bir malı nerede konumlandıracağımız sorununu yaratmaktadır. Bu tartışmada 

görüldüğü gibi kamu malı ve özel mal arasında kesin çizgiler bulunmamaktadır.  

İlk olarak Musgrave (1956: 333-334) tarafından tartışılan değerli mallar 

(merit goods) teorisine göre ise değer malları bireylerin kendi seçimlerinin dışında 

ihtiyacı olan malların devlet tarafından karşılanması yoluyla ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin sağlık ve eğitim hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kişiler bu 

hizmetleri özel sektörden de temin edebilmektedirler. Ama bu hizmetler temel 

ihtiyaçlara dayanmadığından kişiler tarafından ihmal edilebilmektedirler. Bu 

hizmetler için üretilen malları diğerlerinden ayıran özellik olarak onların kaynakların 

yeniden dağıtımında etkili olmaları gösterilmektedir (Eecke, 2008: 94). İşgücünün 

yeniden üretimi için gerekli olan hizmetleri sağlamak amacıyla üretilen mallar da 

diyebileceğimiz bu mallar bireylerin kendi özel çıkarlarını gütmek için yanlış 

tercih ve tüketimlerinden dolayı yeterli bilgiye sahip olmadığı alanlarda 

üretilmektedir (Hjerppe, 1997: 15). Tüketicilerin tüketecekleri malı seçme 

özgürlükleri genelde bu malların verimsiz kullanılmasıyla sonuçlanmakta, böylece 

toplumun tümünü etkileyebilecek istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunu 
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engellemek için de bu malların kamu sektörü tarafından kamunun tercihine göre 

üretildiği iddia edilmektedir (Hierppe, 1997: 15). 

Bazı kamu mallarının üretimi yalnızca kullanan kişiyi değil tüm toplumu 

etkilemektedir. Tüm topluma yayılan dışsallıklar kimi zaman olumlu kimi zamansa 

olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Eğer yayılan bir olumluluksa ve toplumun 

faydasına ise bu pozitif dışsallıktır; olumsuzluk ya da topluma maliyet yükleyici ise 

negatif dışsallıktır (Snieska vd., 2007: 150). Örneğin, emeğin yeniden üretimini 

sağlamak amacıyla verilen eğitim hizmeti uzun dönemde toplumsal kalkınmayı 

getirmekte ise pozitif bir dışsallık oluşmuştur. 

Bilgi asimetrisi piyasa başarısızlığının bir etkeni olarak malı satanların 

fiyatlar hakkında tüketicilerden daha fazla bilgisi olması ile ortaya çıkan bir 

durumdur. Bu durumda devlet bir karar mekanizması olarak müdahale etmekte ve 

fiyatların arz- talep dengesini sağlayıcı bir orana çekilmesini sağlamaktadır. 

Birden fazla firmanın aynı anda yürütebilmesi genellikle mümkün olmayan, 

olsa dahi verimsizlik sonucunu doğurabilecek, verimlilik düzeyinin yükseltilebilmesi 

yalnızca tekelci bir sektörün faaliyetiyle mümkün olabilecek, satın alma gücü göz 

ardı edilerek toplumun tümüne fayda sağlayabilecek nitelikte olan hizmetler doğal 

tekelin oluşma sebepleri olarak gösterilmektedir (Ataay, 2003: 34). 

Bir kullanıcıya arz edildiği zaman daha sonraki kullanıcının aynı mal için 

ödemesi gereken maliyetleri düşen bazı mallar azalan marjinal maliyet kuramına 

uymaktadırlar (Hughes, 2003: 79). Örneğin elektrik, su veya doğalgaz hizmetleri bir 

kez sunulduktan sonra her ek kullanıcı için daha ucuza mal olmaktadır. Ölçek 
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ekonomisi (economies of scale) ve çeşit ekonomisi (economies of scope) 

kaynaklarından ortaya çıkan (Kenneth, 1991: 5) doğal tekel bu malların üretiminde 

ortaya çıkmaktadır. Doğal tekellerin ortaya çıkışı ve ürettikleri malların miktarı 

piyasadan gelen taleplere bağlıdır (Kenneth, 1991: 6). Bu mallar ölçek nedeniyle 

piyasa tarafından üretilememekte, maliyetleri firmalar için yüksek olmaktadır. Ayrıca 

bu mal ve hizmetler için rekabet edilebilirliğinin mümkün olmaması piyasa 

başarısızlığı olarak görülmekte, devletin bu kaynakları sağlamasının daha verimli 

olduğu görüşü savunulmaktadır. Böylece piyasa için maliyetler düşmekte, kar 

oranları yükselmektedir (Walsh, 1995: 8). Doğal tekel niteliğindeki malların üretimi 

ya da dağıtımı bu nedenle birçok ülkede devlet tarafından sağlanmaktadır. Kimi 

zaman doğrudan devlet mülkiyetine tabii olan bu mallar, bazen de devlet kontrolünde 

piyasa tarafından verilmektedir. Özellikle 1980 sonrası neo-liberal politikalarla 

birlikte bu mal ve hizmetler ya devletin mülkiyetini devretmeden piyasaya 

yaptırdığı ya da doğrudan özelleştirme yoluyla düzenleyici kurulların denetlediği ve 

düzenlediği alanlara dönüşmüştür. 

Piyasa başarısızlıklarının ve aksaklıklarının telafi edilmesinde kamu 

hizmetlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kapitalist birikim rejiminin ortaya 

çıkış aşamasında hâlihazırda bu misyonla ortaya çıkmış olan devlet kamu 

hizmetlerini sunarken de aynı misyonu yerine getirmektedir. “Görünmez el” 

teorisinin zamanla ortaya çıkan başka aksaklıkları da yine kamu hizmetleri yoluyla 

kapatılmaya çalışılmıştır. Son dönemde ise yine kapitalist birikim rejiminin geçirdiği 

bir başka krizle ortaya çıkan piyasa aksaklıklarını giderme yöntemi olarak kamu 

hizmeti anlayışı da birtakım düzenlemelere tabii tutulmuştur. 
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3.1.2. Devlet Başarısızlığı 

Piyasa başarısızlıklarının tümünün devlet tarafından telafi edilebilmesi 

idealist bir bakış açısı olmakla birlikte piyasanın tümüyle devletten arınmış bir 

şekilde işleyiş göstermesinin mümkün olmadığı günümüzde oldukça kabul gören bir 

anlayıştır (Keech, Munger ve Simon, 2012: 7). Devlet başarısızlıkları teorisi 1960’lı 

yıllardan sonra daha çok Kamu Tercihi Okulu tarafından tartışılmaya başlanmış ve 

neo -liberal dönemin ideolojisine katkıda bulunulmuştur. Neo-klasik iktisatçılara göre 

bazı durumlarda piyasa devletten daha etkin bir şekilde kaynakları dağıtabilmekte, 

devlet müdahalesine gerek kalmamaktadır; böylece refahın yaratılmasında devlet 

oldukça sınırlı bir role sahiptir (Sandmo’dan akt. Hjerppe, 1997:21). 

Devlet başarısızlığının nedenleri arasında: 

- Bireylerin kendi durumları ve tercihleri hakkında devletten daha çok 

bilgiye sahip olmaları, 

- Devletin yeterli sayıda alternatif üretmesinin zorunlu olamaması 

nedeniyle planlama yaparken piyasanın yaptığından daha çok hata 

yapabilmesi, 

- Devletin planlama aygıtının sınırlandırılmış olması, 

- Devletin idareye dair ayrıntılı planları yapmada yetersiz kalabilmesi, 

- Devletin bürokrasi yoluyla denetim ve kontrol yapmasının girişimciliği 

engelleyebilmesi, 

- Devlet kurumlarında ve faaliyetlerinde araştırma-geliştirme güdüsünün, 

maliyet denetiminin ve verim sağlayacak kaynak dağıtımının eksik 

olabilmesi, 

- Devletin çeşitli kurumları arasında koordinasyon sorunlarının ortaya 

çıkabilmesi (örneğin uygun fiyat bilgisinin eksikliği), 
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- Piyasanın devlet faaliyetleri üzerinde sınırlayıcı etkisinin ortaya 

çıkabilmesi (örneğin devlet düzenlemelerinin ya da yüksek vergi 

oranlarının gölge bir ekonomi-karaborsa- ortaya çıkarması), 

- Devlet kontrollerinin rant arayışlarına sebep olabilmesi, 

- Güçlü çıkar gruplarının hükümetin planlama sürecini ve sonuçlarını 

manipüle edebilmesi, 

- Planlamanın küçük çıkar grupları tarafından baskılanabilmesi ve 

planlamanın bu grupların çıkarları üzerine yoğunlaşabilmesi (Stern, 

1989: 616) bulunmaktadır. 

Kamu Tercihi Okuluna göre devletin kaynak dağıtımında başarısız olması ve 

kaynak israfına yol açması, bürokratların kamu hizmetlerinin sunumunda kendi 

çıkarlarını gütmesi ve bir rant alanı yaratması “sosyal verimsizliğe” yol açmış, aynı 

zamanda bürokratlar gibi siyasetçilerin de kamu yararından çok kendi menfaatlerini 

gözetmelerine önayak olmuştur (Walsh, 1995: 17). 

Piyasa başarısızlığı ve devlet başarısızlığı teorilerinin her ikisi de kamu 

hizmetlerinin niteliği ve sunumuna dair eleştiriler getirmişlerdir. Kamu hizmetleri ile 

ilgili değişimin iktisat disipliniyle bağlantılı olduğu göz önüne alındığında kamu 

hizmetlerinin alanını belirlerken dönemin baskın iktisadi düşüncesinin etkili olduğu 

söylenebilir. 

Kamu hizmetinin daha çok kapitalist hukuk rejiminde karşılık bulduğu göz 

önüne alındığında kavram açısından bu noktada hukuksal bir inceleme yapmak 

gerekmektedir. Buna göre önce kamu hizmetlerinin kuruluşu daha sonra da kamu 

hizmetinin literatürde yer alan ilkeleri tartışılacaktır. 
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3.2. Kamu Hizmetlerinin Kuruluşu 

Kamu hizmetlerinin alanı, ölçeği ve niteliği hizmeti sunanın tercihine göre 

değişmektedir. Kimi ülkelerde kalkınma temelli anlayışın benimsendiği ve bu anlayış 

doğrultusunda kurulma aşamasında kalkınmacı hedeflerin geniş kamu hizmetleriyle 

sağlamaya çalışıldığı görülmekteyken; piyasa ekonomisinin daha çok faaliyet 

gösterdiği ülkelerde kamu hizmetlerinin kuruluş aşamasında daha çok piyasaya 

müdahale eden devlet yerine düzenleyici devlete ağırlık verildiği görülmektedir. 

Benimsenen ideolojiye ve ekonomik sisteme göre değişen kamu hizmetlerinin 

sunumu kuruluş açısından da bu faktörlere göre değişmektedir. Kamu 

hizmetinin kurulmasında yetkili organlar yasama, yürütme ve yargıyken temel sorun 

yasama ve yürütme arasındaki yetki paylaşımında ortaya çıkmaktadır 

(Karahanoğulları, 2004: 257). Diğer taraftan kurucu özne olarak ele alındığında 

merkezi idarenin yanında yerel idareler de kamu hizmeti kurucuları olarak ortaya 

çıkmaktadırlar (Karahanoğulları, 2004: 257; Gözler ve Kaplan, 2011; 545-547). 

Yapılan faaliyetlerinin kamu hizmeti olarak yürütülmesi gerektiği ya da 

gerekmediği konusunda yasama organının takdir yetkisi bulunmakla birlikte 

(Yıldırım vd., 2011: 642) kamu hizmetlerinin kanunla kurulması gerekmektedir. 

Toplumsal ihtiyaçlara ve taleplere göre, çoğu zaman da piyasanın 

gereksinimlere paralel olarak ortaya çıkan kamu hizmetleri bir ihtiyaca karşılık 

olarak kurulmaktadırlar. Devlet tarafından örgütlenen bu faaliyetler özel sektör 

tarafından değil yine parlamento aracılığı ile yasalar yoluyla ortaya konulmaktadır. 
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3.2.1. Anayasal Kamu Hizmetleri 

Kamu hizmetlerinin bir kısmı anayasa tarafından belirtilmiş olmaları 

nedeniyle özel sektöre devredilememekte, özelleştirme faaliyeti 

uygulanamamaktadır (Karahanoğulları, 2004: 265). Fransız hukuku kaynaklı 

anayasal kamu hizmetleri ilk olarak 1986 yılında mahkemenin bir hizmetin 

özelleştirilmesiyle ilgili bir kararında bazı kamu hizmetlerinin anayasal değerde 

olduğunu belirtmesiyle ortaya çıkmıştır (Karahanoğulları, 2004: 264). Türk 

hukukunda da bazı hizmetlerin anayasa tarafından korunduğu, özelleştirilmesinin 

mümkün kılınmadığı söylenmektedir (Ulusoy, 2004: 24). Anayasamızda “özel 

girişim özgürlüğü” ve “piyasalarda tekelleşme yasağı” gibi maddeler bulunmakta, 

bu maddeler bazı bakımlardan kamu hizmetlerinin bir kısmının özelleştirilmesine 

engel teşkil etmektedir (Ulusoy, 2004: 24). Yine de bu hizmetlerin hangileri olduğu 

konusunda bir netlik bulunmamaktadır. 

3.2.2. Olası Kamu Hizmetleri 

Yasa koyucu ya da idare organları tarafından kamu hizmeti olarak 

nitelendirilmemiş bir hizmet, idari yargı tarafından kamu hizmeti olarak 

görülebilmektedir (Karahanoğulları, 2004: 270). Özellikle 1980 sonrası dönemde 

kamu hizmetlerinin mutlak olarak klasik idari kuruluşlar tarafından verilmesi koşulu 

geçerliliğini yitirmektedir (Duran, 1982: 304). 

İlk olarak Fransız Devlet Şurası’nın 1944 yılında kamu hizmetine dair 

verdiği iki karar olası kamu hizmetine örnek gösterilmektedir (Karahanoğulları, 

2004: 270). Bu kararlar gereğince özel sektör tarafından gerçekleştirilen bazı 
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faaliyetlerin teknik ve dar anlamda kamu hizmeti olmamakla beraber kamu hizmeti 

olma istidadında olma potansiyelini taşıdığı, üzerinde idarenin denetiminin 

bulunduğu, bu denetimin kolluk faaliyeti dışında içeriksel bir denetime tabi 

tutulduğu söylenmektedir (Tan,1992: 309). Gözler ve Kaplan (2011: 547) ise olası 

kamu hizmetlerinin özel sektörün idare hukukuna tabi olmasının liberal öğretiye 

göre mümkün olmamasından dolayı kamu hizmetleri sınıflandırmasına dâhil 

edilebilir olmadığını söylemektedirler. 

3.2.3. Mahalli Kamu Hizmetleri 

Kanuna ihtiyaç duyulmadan kurulabilen mahalli kamu hizmetleri doğrudan o 

yöredeki mahalli idarelerce kurulabilmektedir (Gözler ve Kaplan, 2011: 547). Ulusal 

ölçekli kamu hizmetlerinden farklı olan yerel nitelikli kamu hizmetleri daha çok o 

yörede yaşayan nüfusun taleplerine ve gereksinimlerine karşılık vermektedir (Sezer 

ve Vural, 2010: 207). 

3.3. Kamu Hizmetinin İlkeleri 

Liberal açıdan bakıldığında kamu hizmetinin bir takım ilkelere dayandırıldığı 

görülmektedir. Bu ilkeler temelde özel sektörün ve devletin işlevlerinin 

farklılığını ve bu farklılıkların hangi prensiplere dayandığını göstermektedir. Son 

dönemde piyasa temelli politikalar ve reformlar devletin ve sermayenin işlev 

alanları arasındaki ayrımı görünmez hale getirdikçe, bu ilkelere piyasaya ait rekabet 

edilebilirlik, etkinlik, verimlilik, ekonomiklik, üretkenlik ve kar edilebilirlik gibi 

birtakım yeni ilkeler eklenmektedir (Uçar, 2006: 69). Modern dönemde kamu ve 

kamusal olarak addedilenin devlet faaliyetlerini meşrulaştırıcı bir yönü olduğu daha 
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önce söylenmişti. Bu işlevini gerçekleştirirken kamu hizmetinin sahip olduğu bazı 

ilkeler öne çıkmaktadır. Liberal anlamda kamu hizmeti ilkeleri olmadan kamu 

hizmetinin sunumu mümkün değildir ve bu yüzden kim yerine getirirse getirsin bu 

ilkeleri uygulaması gerekmektedir (Karahanoğulları, 2004: 189). Bu ilkeleri 

Karahanoğulları “klasik ilkeler” ve “çeşitlenen kamu hizmetleri” olarak iki ana 

başlıkta toplamaktadır. Kategorilendirmeye göre klasik ilkeler süreklilik, eşitlik, 

uyum ve meccaniliktir. Çeşitlenen kamu hizmetleri ise 1980 sonrası kamu hizmetinin 

dönüşümünde ortaya çıkan ilkelerdir. 

3.3.1. Süreklilik İlkesi 

Kamu hizmetlerinin süreklilik ilkesi, kamunun ihtiyaçlarının devlet eliyle 

giderilmesinin devamlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini ifade etmektedir 

(Karahanoğulları, 2004: 190; Yıldırım vd., 2011: 654, Atasayan, 2012: 82). Elbet 

te ki bu ihtiyaçların tümü toplum tarafından belirlenmemekte, çoğu zaman mülkiyeti 

ve iktisadi anlamda kapitalist birikim sürecinin devamlılığını sağlama amacını 

gerçekleştirici etkileri bulunmaktadır. Ekonomik alanın bir tamamlayıcı ve 

bütünleyici unsuru olarak siyasal alan dayandığı üretim ilişkilerinin varlığını 

korumak ve devamlılığını sağlamak misyonunu kamu hizmetlerinin süreklilik ilkesi 

yoluyla gerçekleştirmektedir (Karahanoğulları, 2004: 190). 

3.3.2. Eşitlik İlkesi 

Anayasal sistemin gelişim süreci içinde birçok ulusal ve uluslararası belgeye 

(Günday, 2004: 298) konu olan eşitlik ilkesi, kamunun bütününe karşı idarenin kamu 

hizmetlerinin dağıtımında tarafsız olması anlamına gelmektedir. “Kanun önünde 
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eşitlik” anlamına gelen eşitlik ilkesi devlet karşısında herkesin eşit olması demektir 

(Karahanoğulları, 2004: 201). Söylemsel olarak, kamu hizmetlerinin ayrım 

yapılmadan verilmesi toplumdaki tüm bireylerin eşitliği ilkesine dayanmaktadır. 

Clarke vd. (2007: 2) liberal toplumsal yapılanış içinde vatandaşların vatandaşlar 

ile arasındaki eşitliğini yatay bir konuma yerleştirirken ve vatandaşların devlet ile 

olan ilişkilerini dikey bir ilişki olarak nitelemiştir. Buna göre kamusal ya da siyasal 

işlerde bireyler zaten vatandaş olmaktan kaynaklı eşit sayılırken (yasalar önünde 

eşitlik) devlet ve vatandaş ilişkilerinde de bir karşılıklılık mevcuttur, şöyle ki; 

vatandaşlar devlete vergilerini verip hukuk kurallarına uyarken, devlet de 

vatandaşlara karşı kamu hizmeti sunumunu gerçekleştirmektedir. Böylece görünüşte 

sivil toplum alanı ya da kamusal alanda var olan unsurlar hukuki ve siyasal 

bağlamda eşittir. Oysa ki bu eşitlik mutlak anlamda nesnel ve tarafsız bir eşitlik 

değildir (Duran, 1982: 310). Kamu hizmetinin niteliğine ve verildiği kişilere göre 

kimi zaman toplum içinde sınıfsal olarak daha altta olan kesimlere pozitif birtakım 

sonuçlar getirmekle birlikte, kimi zaman da doğrudan sermayenin ön açıcısı 

olmaktadır. Karahanoğulları (2004: 202) bu durumu şu cümlelerle ifade etmektedir: 

Eşitlik kavramı siyasal alan ile sivil toplum arasındaki temsil ilişkisini 

kurmada birleştirici öncüllerdir. Bunlar gerçek yaşamlarında eşit ve özgür olmayan 

insanların oluşturduğu parçalı ve çelişkili toplumu, soyut bir topluluğu ifade eden 

devlete bağlayan farklı çıkarları siyasal alanda oluşan ortak çıkarda birleştiren 

ilkelerdir. Bu bağın kopmaması ve meşruiyetinin sürekli üretilebilmesi eşitlik 

ilkesinin yönetim faaliyetinde uygulanmasıyla mümkündür. 
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Diğer taraftan Clarke vd. (2007: 2) vatandaşların aynı zamanda tüketiciler 

olarak da eşitliğinden bahsetmektedir. Bireylerin kamusal alanda birer vatandaş aynı 

zamanda da tüketici olarak eşit olduğu söylemine göre, ilki devlet ve vatandaş 

arasındaki karşılıklı eşitliği ifade ederken; diğer taraftan ikincisi tüketici olarak 

bireylerin piyasa içinde de eşit olmasını ifade etmektedir. Buna göre piyasa 

koşulları içinde tüketicilerin faydalarına olan malları talep edip alma eşitlikleri 

giderek devlet ve vatandaş ilişkisinin de temelini oluşturmaya başlamaktadır. Kamu 

hizmetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması vatandaşlık bağı ve hukuksal 

eşitliğinin yerine tüketici ilişkileri bağlamında bir eşitliği ön plana çıkmaktadır 

(Clarke vd., 2007: 5). 

3.3.3. Uyum İlkesi 

Kamu hizmetlerinin değişen koşullara uyarlanması gerekliliği (Gözler ve 

Kaplan, 2011:539) ile açıklanan uyum ilkesine göre kamu hizmetleri verilişi 

yönünden değişebilirlik özelliği göstermektedir. Kamu hizmetinin veriliş 

nedeninden ziyade, veriliş şeklinde değişiklik görülmektedir. Zira Akyılmaz’a (2004: 

332) göre “Aslında değişen çoğu zaman kamu hizmetinin varlık sebebini 

oluşturan kamusal ihtiyaç değil, bu ihtiyacın giderilme şeklidir.” Kamu 

hizmetlerinin ortaya çıkış nedenini toplumsal ihtiyaçların giderilmesi olarak kabul 

eden öğretiye göre kamu hizmetleri değişen teknoloji, şartlar ve içinde bulunulan 

ekonomik rejime göre değişkenlik göstermelidir. 
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Kapitalist devlet iktisadi gücü koruyarak toplumsal düzeni sürdürdüğünden 

ve sermaye birikiminin sürekliliğini sağlama misyonunu yerine getirdiğinden 

kapitalist olma niteliğini muhafaza etmektedir; böylece kapitalizmde yasal olarak 

örgütlenmiş yapıların ve örgütlerin devamlılığı ve sürekliliği diğer üretim 

biçimlerinden daha önemlidir (Akbulut, 2013: 168). Birikim rejiminin krizine çare 

olarak bulunan siyasal alandaki değişim ve dönüşümler kamu hizmetlerinde 

somutlaşmaktadır. Kamu hizmetlerinin de devletin bu fonksiyonuna paralel olarak 

değişim göstermesi tutarlıdır. 

3.3.4. Meccanilik İlkesi 

Meccanilik ilkesi kamu hizmetlerinin karşılıksız ya da ücretsiz olduğu 

anlamına gelmemektedir (Karahanoğulları, 2004: 228). Bu ilke daha çok kamu 

hizmetlerinin piyasadaki gibi mal alım satımı üzerine değil, devletin kâr güdüsü 

olmadan kamunun birtakım ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak 

ücretlendirmesini ifade eder. Bazı kamu hizmetleri kullanım koşulları bakımından 

parasızken bazıları da doğrudan ücretlendirilerek verilmektedir (Karahanoğulları, 

2004: 228). Asli unsuru kâr sağlamak olmayan devlet oluşumu kamu hizmetlerinin 

karşılığını alırken de bu ilkeyi göz önünde bulundurmaktadır. 

Neo- liberal dönemde kamu hizmetinin biçiminde meydana gelen 

değişimler daha çok meccanilik ilkesi üzerinde etkili olmuştur. Devletin de özel 

sektör gibi çalışıp piyasa koşullarında rekabet etmesi gerekliliği söylemi, meccani 

olan kamu hizmetlerinde daha çok kâr amacı güdülmesine sebep olmuştur. 
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3.4. Kamu Hizmetinin Türleri 

Kamu hizmetinin türleri belirlenirken genellikle kamu hizmetinin ilkelerine 

göre bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu ilkeleri sağlar nitelikte olan hizmetler başka 

bakımlardan farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklara göre şekillenen kamu 

hizmeti türleri üzerinde de bir mutabakat yoktur. 

Kimileri idari ve sınaî-ticari kamu hizmetleri (Gözler ve Kaplan, 2011: 

533) olarak kamu hizmeti türlerini hukuksal bir bağlamda açıklamışlardır. Buna 

göre idari kamu hizmetleri kamu hukuku rejimine tâbi olarak devlet tarafından 

sağlanan geleneksel kamu hizmetlerini ifade etmekte, sınaî- ticari kamu hizmetleri 

özel hukuka tâbi olarak ; 

- Hizmetin konusu özel işletmelerin faaliyet konusuna benzemesi, 

- Hizmet, hizmeti kullananlar tarafından ödenmesi, 

- Hizmet özel sektördeki usûllere göre işletilmesi (Gözler ve Kaplan, 

2011: 534) anlamlarına gelmektedir. 

 

Kimileri ise kamu hizmeti türlerini tanımlarken kamu hizmetinin konusuna 

göre bir kategorilendirme yaparak genel, ekonomik ve sosyal kamu hizmetleri 

(Yıldız- Tokatlıoğlu, 2005: 5, Günday, 2011: 388, Duran, 1982: 317-319) ayrımına 

gitmiştir. Buna göre, genel kamu hizmetleri daha çok minimal devletin görevleri 

olarak bilinen güvenlik ve adalet hizmetleridir. Sermaye birikim sürecinin kesintisiz 

olarak işleyebilmesi için devletin yerine getirmesi gereken en öncelikli hizmetler 

bu türün içinde yer almaktadır (Yıldız-Tokatlıoğlu, 2005: 6). Ekonomik kamu 

hizmeti türleri ise 19. yüzyılın ikinci yarsından itibaren ortaya çıkmaya başlayan 
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demiryolları, gaz, elektrik, telefon gibi bireylerin veya özel teşebbüsün maliyetten 

dolayı yürütemedikleri hizmetleri devletin yerine getirmesiyle ortaya çıkmıştır 

(Günday, 2011: 339). Daha sonrasında ise refah devleti ile birlikte siyasal olanın 

ekonomik alandaki genişlemesi ekonomik kamu hizmeti türlerinin artmasına yol 

açmıştır. Aynı zamanda piyasadaki firmalara ucuz girdi sağlamasıyla sektörlerin 

maliyetlerini azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Günümüzde ise ekonomik kamu 

hizmetlerinin giderek özel sektöre devredildiği, devredilmeyen hizmetlerin ise 

piyasalaştırıldığı görülmektedir. Devlet tarafından üretilen ekonomik hizmetlerin 

tekel niteliğini yitirmesi ve iktisadi koşulların bu hizmetlerin özel sektör tarafından 

verilmeye zorlaması sonucu bu hizmetlerin sunucusu giderek değişmektedir. Sosyal 

kamu hizmetleri de devlet ve diğer özel kuruluşlar aracılığı ile yürütülen fakirlere 

yardım, emeklilik hakkı ve çalışma düzeni gibi konulara ilişkin faaliyetlerdir 

(Günday, 2011: 339). Daha çok emeğin (işgücünün) yeniden üretimine ve devletin 

meşrulaştırılmasına dönük bu hizmetlerin ortaya çıkışının temellerini ve nedenlerini 

Engels’in yukarıda analizi yapılan İngiltere’de İşçi Sınıflarının Durumu kitabında ve 

Yoksulluk Yasaları’nda bulmak mümkündür. 

Kamusallık, kamusal alan ve kamu hizmeti ilişkisinin giderek değiştiği 

görülmekte, sosyal kamu hizmetlerinin de artık gerçek bağlamından koparıldığı 

söylenebilmektedir. 

3.5. Kamu Hizmeti, Kamusallık ve Kamusal Alan 

Kamu hizmeti, modern dönemde kamusallığın ve kamusal alanın en önemli 

tartışma konularından biri olmuştur. Kamusal bilinçle hareket etme güdüsü ve 

kamusal alanın bu bilince göre şekillenmesi olarak ortaya konulan kamu hizmeti 
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anlayışı özünde Aydınlanma döneminin izlerini taşımaktadır. Rousseau’nun genel 

irade mistifikasyonu yöneticilerin ve toplumun kendi çıkarlarının çelişen kısımlarını 

bir kenara bırakarak ortak faydayı amaçlaması, böylece toplumun tümünün yararına 

olan işlerin yapılması buna örnek gösterilebilir. Toplumun ortak yararını gütmede ve 

kamusal alanın gelişmesinde bir araç olarak kamu hizmetinin modern anlamda ortaya 

çıkışı bu dönemle bağlantılıdır. Kamu hizmetinin amacı olarak kamu yararı toplumun 

bütününe nüfuz eden ve kamusallık algısını yeniden üreten bir söylemsellik 

taşımaktadır. 

Toplumsal yapının ve kamunun değişerek burjuva toplumuna evrilmesi 

siyasal ilişkiler ve ekonomik alandaki dönüşümlerle ilişkilidir. Burjuvazinin iktidara 

ilişkin tercihleri doğrudan kamu üzerinden değil, devlet erki yoluyla saydamlık 

ilkesi temelinde tartışılan konuların toplumun tamamına ortak bir sorun olarak 

gösterilmesi yoluyla belirlenir, böylece sınıfsal sorunlar kamusal nitelik kazanır 

(Onat, 2013: 76). Burjuvazinin karşı karşıya kaldığı sorunların kamusal alana 

yayılması tüm toplumun bu sorunlarla baş etmesi gerektiğini göstermektedir. Kamu 

hizmetlerinin verilmeye başlandığı dönem hakkında daha önceki tartışmalarımız bu 

durumu kanıtlar niteliktedir. 

18. yüzyıldan günümüze hala kısmen geçerliliğini koruyabilen burjuva 

toplumunu Habermas (2012: 97) şu şekilde şematize etmiştir: 
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ÖZEL ALAN   KAMU ERKİNİN ALAN I 

Burjuva Toplumu                                  Devlet 

(Mal dolaşımı ve toplumsal                    (“Polis”in alanı) 

Emeğin alanı)           Saray 

              Siyasal Kamu                                  

Edebi Kamu (kulüpler, basın) 

(Kültürel mal pazarı) 

Çekirdek Ailenin İçsel Alanı 

(Burjuva entelijensiya)           (Soylu-saraylı toplum) 

-Münevverler- 

 Şehir 
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Başlangıçta burjuva toplumu ve devlet arasına konumlandırılan siyasal 

kamu refah devleti ve genişleyen kamu hizmetleri ile birlikte çöküş aşamasına 

girmiştir. Liberal dönemde bugün kamu hizmeti olarak bilinen faaliyetlerin birçoğu 

özel sektör tarafından özel alan içinde verilmekteyken daha sonraki dönemde bu 

hizmetlerin devlet tarafından verilmeye başlanması onlara kamusal bir nitelik 

kazandırmıştır (Onat, 2013: 76). Modern kamusal alanın oluşmasında iktisadi 

faktörlerin birincil olduğu göz önüne alındığında kamu hizmetinin de iktisadi 

faktörlerden ayrılamayacağı ortadadır. Kapitalizmin oluşum aşamasında devletin de 

tamamlayıcı ve bütünleyici olarak mekânı ve işgücünü homojenleştirilmesi, emeğin 

yeniden üretimini sürekli kılması ve iktisadi sistemin devamlılığı sağlaması kamu 

hizmetlerinin giderek genişlemesini; kamusal alanın ve kamusallık örgüsünün de 

devlet tarafından şekillenmesi sonucunu doğurmuştur. Devletin siyasal işlevini yerine 

getirirken kullandığı araç olarak kamu hizmeti “üretim ilişkileri alanınca (sivil 

toplum/piyasa) karşılanamayacak minimum ihtiyaçları mal ve hizmet üreterek 

karşıladığı gibi bu minimumun üzerine söz konusu üretim biçiminin gelişmesi ve 

devamı için gerekli olan, çoğu zaman piyasada üretilen mal ve hizmetlere benzeyen 

bir üretim” (Karahanoğulları, 2004: 51) sağlamaktadır. Böylece kamu hizmetinin 

kamusal alanda gerçekleştirilen, etkinlikleri kamusal ve siyasal bir nitelik taşıyan 

hizmetler olduğu söylenebilir (Karahanoğulları, 2004: 53). Üretim ilişkileri alanının 

kimi kurallarının eksik olarak uygulandığı hizmetlere kamu hizmeti denilebileceğini 

söyleyen Karahanoğulları (2004: 53), devletin tamamen üretim ilişkileri alanına 

hâkim olan ilkelere göre faaliyet göstermesinin mümkün olmadığını, kamusal 

veya siyasal alanda faaliyet gösterirken başka ilkelerin önem kazandığını 
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belirtmektedir. Oysa son dönemde kamu hizmetlerinin bu ayırt edici niteliği de yok 

olmaya yüz tutmuştur. 

Kamusal alanın özel alanla olan sınırlanın giderek muğlâklaşması kamu 

hizmetinin veriliş biçimi ve içeriğinden bağımsız değildir. Devletin kamu 

hizmetleriyle doğrudan özel alana dair faaliyetlerde bulunması ve son dönemde 

kamu hizmetlerinin devlet tarafından büyük ölçüde piyasaya devredilmesi modern 

dönemde oluşturulan ve kısmen kamusal sayılabilecek etkinlikleri dahi yok 

etmektedir. Dahası yok edilen yalnız kamusal alan değil, aynı zamanda özel alan da 

yok olmuştur. Piyasanın özel alanın sınırlarını zorlayarak siyasal erkin de sınırlarını 

daraltması, kamu hizmetlerinin en azından söylemsel olarak kamu yararı güden ve 

kamusallığa katkıda bulunan kısmının budanması buna örnek olarak gösterilebilir. 

Kamu hizmeti kavramının tarihsel olarak kamusal alan, kamusallık ve kamu 

bağlamlarında kazandığı anlamlar ve oluşumu 1980 sonrası kamu hizmeti 

kavramının neye evirildiği konusunda bir fikir vermektedir. 1980 sonrası kamu 

hizmeti anlayışı ise başlangıçta ortaya çıkan kamu hizmeti kavramından kopuk bir 

amaç taşımamaktadır. Kapitalist devletin finansal piyasalardaki iç engeller in 

kaldırılması, kamu mallarının kitlesel olarak özelleştirilmesi ve diğer alanların 

düzenleme dışı bırakılması gibi konularda aracı olması onun sermaye ile olan temel 

dinamiklerinin koruduğu anlamına gelmektedir (Akbulut, 2013: 169). Kamu 

hizmetlerinin de emeğin yeniden üretimi ve piyasa aksaklıklarını giderici yönü 1980 

sonrasında aşıntıya uğramış olsa bile varlığını devam ettirmektedir. Sonraki bölümde 

kamu hizmeti kavramının 1980 sonrasında nasıl bir anlam kazandığı konusu 

tartışılacaktır. 



 
 

4. BÖLÜM: YİTİK KAMUSALLIĞIN BİÇİMSEL DEĞİŞİMİ: KAMU 

HİZMETİ KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ 

Kamu hizmeti kavramı ilk ortaya çıktığı dönemden beri çeşitli değişim ve 

dönüşümler geçirmiştir. Modern anlamda kamu hizmetinin kapitalizmin gelişim 

süreciyle birlikte önceki formlarından, kamusal alanın, kamusallığın, kamunun ve 

iktisadi yapıların izlerini taşıdığını tarihsellik bağlamında söylemek mümkündür. 

Engels’in (2010: 201) ifadeleriyle; 

Devlet, sınıf karşıtlıklarını frenleme gereksinmesinden doğduğuna, ama aynı 

zamanda, bu sınıfların çatışması ortasında doğduğuna göre, kural olarak en güçlü 

sınıfın, iktisadi bakımdan egemen olan ve bunun sayesinde, siyasal bakımdan da 

egemen sınıf durumuna gelen ve böylece ezilen sınıfı boyunduruk altında tutmak ve 

sömürmek için yeni araçlar kazanan sınıfın devletidir.  

Devletin tarihin bütün aşamalarında aynı görevi yerine getirdiği varsayımı ile 

birlikte devlet fonksiyonlarının ve modern dönemde devletin somutlaşması olarak 

kamu hizmetlerinin de bu tanıma göre şekillendirildiği söylenebilir. 

Liberal dönemde, temel hizmetlerin piyasanın işleyişini kolaylaştırdığı, 

mekânın homojenleştirilmesini sağladığı, işgücünün yeniden üretimi yönünde 

tasarlandığı; daha sonra refah devleti döneminde kapitalizmin birikim rejiminde 

meydana gelen krizle devlete yüklenen yeni fonksiyonların kamu hizmetlerinin 

genişletilmesini getirdiği bilinmektedir. Kamusal alanın yeniden şekillendirilerek 

kamusallık ve kamu algısında genişleyen hizmetler yoluyla toplumun birçok alanına 

devletin müdahil olması, bunun yanında piyasa ilişkileri içinde aktif rol alarak 
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sermaye birikiminin tekrar önünü açması refah devleti döneminde meydana 

gelmiştir. 1970’lerde tekrar ortaya çıkan birikim krizi devletin fonksiyonlarının 

tekrar gündeme gelmesine yol açmış, devlet başarısızlıkları olarak sunulan 

durumların kamu hizmetlerinin genişlemesiyle ilgili olduğu görüşü hâkim olmuştur. 

Devletin genişleyerek daha öncesinde piyasanın hâkim olduğu artı-değer alanlarını 

daraltması 1970 krizinden sonra eleştirilmiş, bu durum siyasal alanın yeniden 

yapılanmasıyla sonuçlanmıştır (Akbulut, 2009: 232). 

Neo-liberal ideoloji ilk olarak serbest ticaret, serbest piyasa ve güçlü özel 

mülkiyet hakları çerçevesinde bireysel girişim serbestisiyle şekillenen, insanlığın 

gelişiminin ve refahının bu yolla kazanılabileceğini varsayan politik ekonomi 

teorisidir (Harvey, 2005: 2). 1970’lerden itibaren politik ekonomi pratikleri ve 

düşünce tarzları neo - liberal ideolojinin etkisi altına girmiş, deregülasyon, 

özelleştirme, devletin toplumsal hususlardan çekilmesi genel olarak uygulamada yer 

almıştır (Harvey, 2005: 2). 

Kamu hizmetleri de 1970’lerden itibaren bir “daralma krizi”ne girmiş 

(Karahanoğulları, 2004a), piyasa devletin açtığı bu artı-değer çekme alanlarını geri 

almıştır. Böylece kamu hizmetleri alanında piyasa kuralları, işleyişi ve prensipleri 

etkin hale gelmiştir. Son yıllarda kamu hizmetinin piyasa güdümlü yönetişim 

anlayışına göre şekillenmesi kamu hizmetlerinin durumunu da değiştirmiştir (Haque, 

2001: 65). Kamu hizmetlerinin 1980 sonrası dönüşümünü bu bağlamda ele 

alınmaktadır. 

  



110 
 

4.1. Dönüşümün Dinamikleri 

1980 sonrası paradigma değişimi tüm toplumsal yapıları ve oluşumları 

etkilemiş, neo-liberal politikaların hayatın her alanına yayılmasına neden olmuştur. 

Devletin değişimi özelde de kamu hizmetinin değişimi liberal kuram tarafından 

“hizmetlerin örgütsel işleyiş sürecindeki sorunlar”, “verimlilik-maliyet sorunları” ya 

da “teknolojik değişimler” kavramlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır (Ataay, 2006: 

29). Siyaset-yönetim ayrımını temel alan bu anlayış devletin toplumsal üretim 

ilişkilerinden ayrı, tarafsız bir konumda olduğu ön kabulüne dayanmaktadır (Ataay, 

2006: 29). Oysa kamu hizmetleri toplumsal üretim ilişkilerinden tamamen bağımsız 

değildir. Kamu hizmetlerinde meydana gelen dönüşümün dinamiklerini incelerken 

değişen üretim ilişkisi biçimini dikkate almak gerekmektedir. Bu bağlamda 

1970’lerdeki ekonomik krizin toplumsal üretim ilişkileri yapısını etkilemesinden 

dolayı kamu hizmetlerinin dönüşümünde temel dinamiklerden biri olarak iktisadi 

faktörler birincil öneme sahip bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan kamu hizmetlerinin dönüşümü liberalleşme, piyasalaşma, 

özelleştirme, deregülasyon, rekabet ve yönetişim gibi devlette doğrudan değişim 

yaratan kavramlarla ilintilidir. Bu kavramların uygulamaya geçirilmesi devletin 

somut faaliyet alanı olarak kamu hizmetlerinde dönüşüm yaratmış, uygulamada bu 

ilkeler etkili olmaya başlamıştır. Piyasa kurallarının da kamu hizmet sunumunda 

etkili olması 1980 sonrası kamu hizmetinin dönüşümünde etkili olan unsurlardan 

biridir. Örneğin piyasada faaliyet gösteren işletmelerin kar oranlarını yükseltmeleri 

için geçerli olan etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik gibi kavramsal olarak 

açıklanmaya ihtiyaç duyan unsurlar 1980 sonrası kamu hizmetleri tanımlarında en 
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çok kullanılan ölçütler olmuşlardır. Kamu Tercihi Okulu, yeni kamu işletmeciliği 

yaklaşımı, işletmecilik, yönetişim yaklaşımı gibi düşüncelerin etkili olduğu dönemde 

kamu hizmetleri bu ekollere göre şekillenmiştir. Ayrıca Thatcher ve Regan’ın 

öncülüğünde gerçekleştirilen politikalar, kamu hizmetlerinin sunumunda meydana 

gelen değişimler birçok ülkeye yayılmıştır. Farklı uygulamalar ve prosedürler 

içeriksel olarak birbirine benzemekte, yeni yaklaşımlar genelde kabul görmektedir. 

4.2. Kamu Hizmeti Alanında Yeni Yaklaşımlar 

Kamu hizmetlerinin yeniden yorumlanmasıyla birlikte alanda birçok değişim 

gözlenmektedir. Yeni yaklaşımların büyük kısmı devletin faaliyet alanlarının 

daraltılıp kamu hizmetlerinin piyasa koşullarında örgütlenmesini olumlamaktadır. 

Kamu hizmetlerinin temel devlet fonksiyonu olanların dışında kalanlarının özel 

sektör tarafından verilmesi gerektiğini belirten yeni yaklaşımlar kamu hizmetlerinde 

daralma, kayma, fakirleşme eğilimi, parçalanma ve piyasaya benzeme eğilimleri 

(Karahanoğulları, 2004a) alt başlıklarını kapsamaktadırlar. Biz bu bölümde kamu 

hizmetlerinin daralma, kayma ve piyasaya benzeme eğilimlerini inceleyeceğiz. 

4.2.1. Kamu Hizmetleri Alanında Daralma 

Kapitalist birikim krizine karşı kamu hizmetlerinin yaygınlaştığı ve 

genişlediği dönem olarak refah devletinin 1980’lerden itibaren faaliyet alanı 

daraltılmıştır. 1980 sonrası ekonomik alanın yeniden yapılanması, siyasal alanın da 

yeniden yapılanmasının sebebi olmuştur. Yeniden yapılandırmanın temel özelliği 

olarak bütünleşme kavramı toplumsal alanın tüm unsurlarının piyasalaştırılması 

anlamına gelmektedir (Akbulut, 2009: 215, 236). Emeğin maddi yeniden üretimini 
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amaçlayan kamu hizmetleri ve sosyal devlet uygulamaları devletin etkinlik 

alanından çıkartılarak piyasaya devredilmiş ve metalaştırılmıştır (Aslan, 2012: 212). 

Siyasal alanın daraltılması sonucu kamu hizmetleri de “daralma krizi” 

(Karahanoğulları, 2004: 1) olarak tanımlanan yeni bir kavramla karşı karşıya 

kalmıştır. Daralan kamu hizmetlerinden kalan boş alanlar ise piyasalaştırılmış ve 

özel sektöre devredilmiştir. “Küçük devlet, güçlü piyasa” söylemine uygun olarak 

geliştirilen devletin yeni rolü, üstlendiği ekonomik ve toplumsal işlevlerden geri 

çekilerek sadece düzenin devamının sağlanmasıdır (Güzelsarı, 2004: 89). Devletin 

üretim alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin verimsizlik ve kaynak israfı yarattığı, 

bu nedenle bu faaliyetlerin özel sektör tarafından verilmesi gerektiği söylemi 

literatürde hâkim duruma gelmiştir. Böylece, uygulamada “finansal piyasaların 

düzenlemelerden arındırılması, sosyal koruma kurumlarının zayıflatılması, işçi 

sendikalarıyla emek piyasası korumalarının zayıflatılması, devletin küçültülmesi, en 

üst vergi dilimi oranlarının azaltılması, uluslararası mal ve sermaye piyasalarının 

geliştirilmesi, doğal oran kisvesi altında tam istihdamın terk edilmesi” (Palley, 

2007: 51) ve özelleştirme gibi politikalar ortaya çıkmıştır. Bu politikaların her 

biri değişik kamu hizmetlerinin daralması ve sermaye birikiminin artırılmasının 

amaçlanması anlamına gelmektedir. Kamu sektörünün daraltılması gerektiği görüşü 

ise; 
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- ekonomik alanda devletin büyümesi sermaye birikiminin 

koşullarının sağlanmasını imkânsız hale getirmiş, ayrıca emek 

maliyetlerini artırmıştır; 

- finansal alanda devletin genişlemesiyle birlikte vergi oranları artmış, 

kâr oranları düşmüştür; 

- siyasal alanda bürokrasi genişlemiş, yoksulluk ve işsizlik artmıştır 

(Topak, 2012: 133-138) argümanlarına dayanmaktadır. 

 

Kamu sektörünün daraltılması gerektiğine yönelik bu eleştiriler uygulamada 

özelleştirmeler yoluyla çözülmeye çalışılmıştır. Kamu hizmetleri alanının 

daraltılması bu hizmetlerin yok olması değil, özelleştirme yoluyla el değiştirmesi 

anlamına gelmektedir. 

4.2.1.1. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi 

Genel olarak kamu hizmetlerindeki daralma kamu sektörünün belli 

alanlardan çekilmesiyle ilişkilidir. Kamu mülkiyetine ait malların ve hizmetlerin 

özel sektöre devredilerek piyasalaştırılması anlamına gelen özelleştirme tanımı 

ülkeden ülkeye göre uygulama açısından farklılıklar göstermektedir. Fakat geniş 

anlamda bir tanımı yapılacak olursa özelleştirme, bir faaliyetin tamamen ya da 

kısmen kamu sektöründen özel sektöre geçmesi, el değiştirmesi anlamına 

gelmektedir (Butler: 1991 17). “Ekonomik istikrar önlemleri kamu sektörünün 

daraltılmasını, piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesini öngörmüş ve sınaî 

üretimin artırılması piyasa koşullarına bırakılmıştır. Bu ilke çerçevesinde mevcut 

kamu işletmelerinin zaman içinde özel sektöre devredilmesi amaç olarak 

benimsenmiş, geçmişte kurumsal düzeyde sanayileşme sürecinde etkin rol oynayan 

planlama fikrinden vazgeçilmiştir” (Boratav, 1993: 18). 
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Geçmiş yıllarda devlet faaliyeti olarak kabul edilen bazı fonksiyonların ve 

sorumlulukların artan oranda özel aktörlere ve piyasa güçlerine geçmesini kapsayan 

özelleştirme (Feigenbaum vd., 1998: 1; Dodgson, 1993: 261); 

-  (1)Kamu varlıklarının satışı (a) blok satışla, daha önce kamulaştırılmış 

olan işletmelerin özel sektöre satılması (İngiltere’de British Telecom 

örneğinde olduğu gibi) (b) eldeki kamu hisselerinin satışı (İngiliz 

Petrolleri’nde süren hükümet hisselerinin satışı gibi) (c) belirli 

varlıkların satışı (özellikle kamu konutlarının) 

-  (2)Serbestleştirme, bir başka deyişle kamusal tekellerin kaldırılması 

ve deregülasyon, yani kuralsal düzenlemelerin kaldırılması 

-  (3)ihaleye çıkarma yöntemi metotlarını kapsamaktadır. 

 

Bir politika olarak özelleştirme çeşitli amaçlara hizmet etmiştir. 

Özelleştirmeyi gündeme getiren etkenler şöyle sıralanabilir: hükümetin sanayiye 

müdahalesindeki gerileme, özelleştirilen şirketlerde ve kamu sektörünün geriye 

kalan kısmında etkinliğin iyileşmesi, kamu varlıklarının satılması yoluyla devlet 

borçlarının ödenmesi, sendikaların kamu kesimi ücret görüşmelerinde güç 

kaybetmesi, hisselerin küçük miktarlarda satılmasının teşvik edilmesi yoluyla hisse 

senedi sahibi olmanın yaygınlaştırılması, çalışanların hisse senedi alarak ortak 

olmasının desteklenmesi ve siyasi avantajlar elde edilmesi (Arestis ve Sawyer, 2014: 

326-327). 

Kamu hizmetlerinin çeşitli yollarda kamu sektörünün elinden çıkarılması ve 

piyasaya devredilmesi kamu hizmetlerindeki daralmanın bir kısmını oluşturmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin daraltılmasında en saf metot özelleştirmedir ki bu, devletin ve 

hizmet alanın daraltılmasını doğrudan kanıtlar niteliktedir (Fixler, 1991: 39). 
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Piyasa güçlerine devredilen hizmetler piyasa kurallarına göre sunulmakta, sınıflar 

arası eşitsizliği dengeleyici niteliğini yitirmektedir. Kâr amacı güdülerek verilen 

hizmetlerin kaynak israfını önleme, rekabet, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik 

sağlaması temelinde şekillenmektedir. Kamu hizmetlerinin sosyal yönleri 

kırpılmakta geriye kalan kısmın ise piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi 

amaçlanmaktadır. 

1970’lerin krizinin nedeni olarak görülen iktisadi faaliyetlerin aşırı 

genişlemesi devletin ekonomideki payını büyütmüş; bu nedenle neo-liberal 

iktisatçılar tarafından kaynak dağılımının eşitsizliğinden devlet sorumlu 

tutulmuştur. Krizin çözümünü devletin üretici faaliyetlerinin kısıtlanması ve somut 

anlamda iktisadi devlet teşekküllerinin özelleştirilmesi gerekliliğinde bulmuşlardır 

(Öncel, 1988: 83). Özelleştirme uygulaması ile devletin ekonomideki üretici rolü 

daraltılmış, bu yolla kaynakların etkin dağılımının sağlanacağı, üretim artışının 

gerçekleşebileceği ve büyümenin devam edeceği görüşü hâkim olmuştur (Öncel, 

1988: 83). İktisadi teşebbüslerin özelleştirilmesi kamu hizmetleri alanındaki 

daralmanın en somut örneklerinden birisidir. İktisadi teşebbüslerin 

özelleştirilmesinde birçok neden sunulmakta; en önemlileri olarak da bu kuruluşların 

zarar ederek devlete yük olması, özelleştirme uygulamalarıyla sermayeyi tabana 

yayma düşüncesi ve KİT’lerdeki atıl istihdam probleminin ortadan kaldırılması 

(Övgün, 2005: 70) gösterilmektedir. Devlet tekellerinin ortadan kalkmasını 

amaçlayan bu düşünce, teşebbüslerin tekelci yapılanmasından dolayı piyasanın 

rekabetinden ve disiplininden uzak olmasını, sonuçta da eskimiş teknolojilerin ve 

aşırı istihdamın sürmesini eleştirmektedir (Arın, 1988: 99). Oysaki bu teşebbüsler 

bireysel fayda temelinden çok toplumsal fayda temelinde örgütlendirilmiş, bu 
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nedenle devletten yardım almalarında bir beis olmayan yapılanmalardır (Övgün, 

2005: 70). 

1970’lerin sonunda ortaya çıkan teşebbüslerin özelleştirilmesi dalgası Yeni 

Zelanda ve Avustralya’da etkili olmuş daha sonra Thatcher yönetimindeki 

İngiltere’de de geniş yankı bulmuştur. “Millileşmiş sanayi ve kamu işletmelerindeki 

verimsizlik, kamu açıklarını kapatmaya yönelik olarak gelir elde etme, kamudaki 

personel fazlalığı, kamu örgütlerinin kullanılan sermaye ve varlıklar üzerinden çok 

düşük düzeyde gelir elde etmesi, kamu işletmelerinin rekabetçi olmayan ve 

tüketicilerin istemlerine duyarsız yapıda olması, kamu işletmelerinin yönetimindeki 

siyasallaşma” (Karasu, 2004: 145) nedenleri öne sürülerek Muhafazakâr Parti 

tarafından özelleştirmelere girişilmiştir. 

Türkiye’de ise Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’lerin işlevsizleştirilmeye ve 

özelleştirilmeye başlaması 1980 sonrası döneme tekabül etmektedir. Turgut Özal 

öncülüğünde Anavatan Partisi’nin ekonomi politikaları neo-liberal ideolojinin ve 

Türkiye’deki özelleştirmelerin önünü açmıştır. Parti’nin daha sonraki yıllarda da aynı 

politikayı sürdürdüğü görülmekte, 1991 Seçim Beyannamesinde;  

Özelleştirme konusunda bütün hazırlık yapılmıştır. Önümüzdeki dönemin en 

ciddi hedeflerinin başında özelleştirmenin yapılması gelmektedir. Özelleştirme 

hızına paralel olarak kamu sektörünün ekonomideki yeri giderek azalacak, kamu 

iktisadı teşebbüslerinin kamu harcamaları üzerindeki baskısı hafifleyecek ve 

enflasyona olumsuz etki yapan önemli faktörlerden biri tedricen ortadan kalkacaktır. 

Diğer taraftan başta altyapı yatırımları olmak üzere kamu harcamaları için yeni 
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kaynaklar elde edilecek, kamu borçlanma gereği büyük ölçüde azalacaktır 

(Anavatan Partisi,1991: 25) denilmektedir.  

İlk çalışmalar ise 1983 yılında başlamış; ilk yasal düzenleme 1984 yılında 

yapılmıştır. Özelleştirmenin ilk uygulayıcı kurumu olan Toplu Konut ve Kamu 

Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasına karar verilmiştir. 1986 yılında 

KİT’lerin iyileştirilmesi ve özelleştirilmesi için “Master Plan” adı verilen bir 

program hazırlanmış, bu plan stratejik planlama çerçevesinde Türkiye’de 

özelleştirmenin hızla gerçekleştirilmesi gereğini öngörmüştür (Sarısu, 2003). İlk 

yasal düzenleme de 1984 yılında çıkartılan 2983 sayılı kanun ve 1986 yılında 

çıkartılan 3291 sayılı kanuna dayanmaktadır. Fakat bu kanunlar çeşitli sebeplerden 

dolayı işlevsel olamamış, bu nedenle 1994 yılında kapsamlı bir şekilde 

hazırlanan 

4046 sayılı Özelleştirme Kanunu yürürlüğe girmiştir. Aynı kanunla 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Başbakanlık Özelleştirme Yüksek 

Kurulu kurulmuş; özelleştirme çabaları böylece hızlandırılmıştır. Elektrik, t ekstil, 

bankacılık ve madencilik alanlarında birçok kurum özelleştirilmiş, özelleştirmeye 

engel olan yasal dayanakların büyük bir bölümü ortadan kaldırılmıştır. Özellikle 

2000 sonrasında yaygınlaşan özelleştirme uygulamaları KİT’ler yoluyla sağlanan 

kamu hizmetleri alanlarını daraltmıştır. KİT’lerin özelleştirilmesi yalnızca hizmet 

alanlar açısından değil, o hizmeti sunanlar, yani KİT çalışanları açısından da yıkıcı 

nitelikte olmuştur. Gerek TEKEL işçileri gerekse SEKA işçileri özelleştirmeler 

sonucunda oluşan yeni durumları sebebiyle çeşitli platformlarda mağduriyetlerini 

ifade etmişlerdir. 
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Özelleştirme uygulamaları doğrudan ikincil bölüşüm ilişkilerini dengeleyen 

hizmetlerin ve liberal kurama özgü hakların daraltılmasına yol açmıştır. 

Uygulamanın görüldüğü birçok alanda neo-liberal düşünürlerin gerçekleşmesini 

temenni ettikleri sonuçlar ortaya çıkamamıştır. Korkut Boratav (2005: 12) sözleriyle 

özetlenirse:  

               Sonuçta gösterdik ki, özelleştirmenin ardında gerçek anlamıyla üç 

neden vardır: Birincisi, burjuvaziyi vergileyemeyen bir devlet, özelleştirmeyi 

vergilemenin yerine ikame etmiştir; ‘devletin malı’ , yani ‘deniz’ bitinceye 

kadar... İkincisi, ‘IMF, uluslararası finans, Dünya Bankası böyle istiyor...’ İtibar 

böyle satın alınır, dışarıdan para böyle gelirmiş... Doğruyu-yanlışı ayırma becerisini 

çoktan yitirmiş siyasetçiler için bundan daha iyi gerekçe olur mu? Üçüncüsü, 

devletin sırtından palazlanarak oluşmuş bir burjuvazi için, devlet malını ucuza 

kapatmaktan daha çekici ne olabilir? Özelleştirme de böylece, neo-liberal döneme 

özgü rant, avanta, vurgun yöntemlerinden biri olarak iktisat tarihine geçmiştir. 

4.2.1.2. Kamu Hizmetlerinde Kayma 

Kamu hizmetleri alanının özelleştirme yoluyla daraltılması gibi bu alanda bir 

başka değişim de kamu hizmetlerinin odaklandığı alanların değiştirilmesidir. 1980 

öncesinde bölüşüm ilişkilerini dengelemeye yönelik kamu hizmetleri ön plandayken 

1980 sonrası devletin düzenleyici ve denetleyici niteliği daha çok öne çıkmıştır. 

Müdahaleci devlet yaklaşımının eritilmeye çalışıldığı neo-liberal dönemde 

devletin piyasaya müdahale ediş biçimi değişmiştir. 
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Refah devleti döneminde genişleyen ve edimsel ya da sosyal nitelikli olarak 

tabir edilen hizmetlerin gerilemesi ve minimal devlet anlayışına uygun olarak kamu 

düzenini sağlayıcı hizmetlerin ön plana çıkması bu döneme rastlamaktadır 

(Karahanoğulları, 2004a). Neo-liberaller devletin sosyal refah alanındaki 

sorumluluğunun minimum düzeye çekilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadırlar. 

Bu düşünce iki temel nedenle meşrulaştırılmaktadır (Chang ve Grabel, 2004: 35). 

Bunlardan ilki 1970’lerin krizinin en önemli nedenlerinden biri olarak enflasyonla 

mücadeledir, böylece bütçe disiplin altına alınacaktır. İkincisi ise devletin bu 

alanlarda yapacağı yatırımlar için yeterli kaynağa sahip olmaması ve elinde olan 

kaynakları da israf etmesidir. Sosyal refah devletinin yerini düzenleyici ve 

denetleyici devlete bırakması da bu nedenlere dayandırılmaktadır. 

Özelleştirilen birçok alanda düzenleyici ve denetleyici kurullar kurulmakta, 

daha öncesinde doğrudan devlet tarafında sunulan hizmetler artık devletin 

gözetiminde özel sektör tarafından verilmektedir. Devletin bu yeni işlevi onun ölçek 

olarak küçülmesi ama etkinlik açısından işlevselliğini sürdürmesi anlamına 

gelmektedir. Kamu hizmetlerinde yaşanan alan kayması sermaye birikiminin 

sürekliliğini sağlama amacı taşımaktadır. Bilindiği üzere “yeni tip birikim rejimi, 

kendi ihtiyaçlarına, yapısına uygun düzenleme biçimine gereksinim duymaktadır. 

Devlet tarafından yapılacak düzenleme faaliyetleri kapitalist sistemi tekrar düzlüğe 

çıkartacaktır. Bu zorunluluk doğrultusunda devlet aygıtı rolleri itibarıyla 

1980’lerden itibaren dönüştürülmeye başlanmıştır” (Zengin, 2005: 49). Düzenleme 

faaliyeti devletin iktisadi rekabetin kuralları ve ilkeleri doğrultusunda hareket 
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etmesi, yoğun müdahalesel hareketlerden kaçınması demektir (Johnson, 1982: 19). 

Piyasa başarısızlıklarını önleme amacı taşıyan düzenlemeci devlet, rekabet 

edilebilirliği sağlama amacı gütmektedir. Düzenleyici reformlar, neo-liberal 

ideolojinin bir parçası olarak yaygınlaşmakta, uluslararası kuruluşlar tarafından 

desteklenmektedir. Dünya Bankası, İMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar ve 

Avrupa Birliği gibi bölgesel yapılanmaların yanında OECD bu süreç içerisinde 

düzenleyici devletin en büyük inşacısı olmuştur (Zengin, 2005: 49). OECD’nin 

Düzenleyici Reform Programı üye ülkelerin devletin yeniden yapılandırılması 

taleplerini yerine getirmelerini istemiştir, OECD’nin düzenleyici devlet konusundaki 

önerilerinde devletin yeniden yapılandırılmasında sistemli bir dönüşümü sağlayacak 

ve dönüşümün sürekliliğini oluşturacak mekanizmalar öne çıkartılmıştır 

(Bayramoğlu, 2010: 261). Devlette değişimi meydana getiren düzenleyici reformlarla 

amaçlanan ise piyasaya doğrudan müdahil olan devlet yerine etkin, hızlı, esnek ve 

değişime uyun bir bünyeye sahip devlettir (Bayramoğlu, 2009: 145). 

Düzenleyici ve denetleyici kurullar kamu hizmetlerinin dönüşümünün somut 

göstergeleridir. Üst kurullar “yaşamın hassas alanları ve sektörleri olarak 

nitelendirilen rekabet, enerji, bankacılık, finans, iletişim, insan hakları ve gıda ve ilaç 

güvenliği gibi alan ve sektörlerde ‘düzenleme’ ve ‘denetim’ faaliyetlerinde bulunan, 

kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve klasik idari yapılanmadan 

farklılık arz eden yeni idari birimlerdir” (Sobacı, 2006: 160). Kurullar 1980 

sonrasında hızla yayılmışlardır. İngiltere’de 1984 yılındaki ilk büyük özelleştirme 

British Telecom ile başlamıştır. Özelleştirilen bu kurum için kurulan OFCOM bir üst 

kurul olarak denetleyici işlevi üstlenmiştir. Daha sonra diğer ülkelerde de 

yaygınlaşan üst kurul modelleri günümüzde kamu hizmetlerinin yeniden 
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yapılanmasının göstergeleridir. Devletin piyasaya doğrudan müdahil olmadığı ama 

özelleştirdiği kurumların ve diğerlerinin arasındaki rekabeti denetlediği 

görülmektedir. Siyasilerin ve bürokratların etkilerinden bağımsız olmaları için bu 

kurullara kısmi bir özerklik verilmiş, teknik boyutta örgütlendirilmişlerdir. Piyasanın 

siyasetin etkisinden arındırılması amaçlanmıştır. 

Özetlemek gerekirse, kamu hizmetlerinin özelleştirme yoluyla daraltılması 

sonucu devletin yeni işlevi özelleştirilen yapıların denetimi olmuştur. Devlet yalnız 

kendi özelleştirdiği kurumları değil, piyasa aktörlerinin tümünün denetimini ve 

düzenlenmesi işlevini üstlenmiştir. Doğrudan üretici bir faktör olmak yerine 

arabulucu ve hakem rollerini üstlenerek kamu hizmetleri anlayışının ekseninde 

kayma meydana getirmiştir. Elbette ki kamu hizmetlerinin bu değişimini kamu 

hizmetlerinin ortadan kaldırılması olarak algılamak doğru bir yaklaşım değildir. 

Değişen kamu hizmetlerinin veriliş biçimidir. Devletin piyasanın tamamlayıcılığı ve 

sermaye birikiminin sürekliliğini sağlama işlevi 1980 sonrasında da değişen kamu 

hizmetleri anlayışıyla devam etmektedir. 

4.2.1.3. Kamu Hizmetlerinde Piyasaya Benzeme Eğilimi 

1980 sonrası neo-liberal politikaların yaygınlaşması ve uygulamaya 

geçirilmesiyle birlikte kamu hizmetlerinde yaşanan daralma ve kayma kamu 

hizmetlerinin veriliş tarzının piyasa ilkelerine göre şekillendiğini göstermektedir. 

Verimlilik, müşteri odaklılık, fiyatlandırma gibi unsurlar bu eğilimin somutlaşmış 

halleri olarak görülebilir. Piyasa koşullarında uygulanan bu ilkeler son dönemde 

devlet açısından da uygulanabilir görülmekte, kamu hizmetlerinin dönüşümü 

açısından örnek teşkil etmektedirler. 
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Verimlilik kavramı genel anlamda üretimin en az maliyetle en fazla çıktının 

sağlanması anlamına gelmektedir. Buna göre kamusal malların ve hizmetlerin 

üretiminde maliyetin en aza düşürülerek en fazla çıktı sağlanmaya çalışılması kamu 

sektöründeki verimlilik kavramını açıklamaktadır. Diğer bir deyişle, “işletme ne 

üretirse onu satar” veya “hizmet amaçlarını belirler ve imkânları ölçüsünde bunları 

gerçekleştirir” anlayışı yerine “bizim işimiz pazarın-hizmet alıcılarının istediklerini 

üretmektir” anlayışı  (Songur, 1995: 10) verimlilik kavramının son dönemdeki 

ifadesidir. Ayrıca uluslararası kuruluşlar tarafından tanımlanan devletin yeni işlevi 

piyasanın işleyişine etkinlik kazandırmayı ve üretim faaliyetinde bulunduğu alanlarda 

verimliliği sağlamayı gerektirmektedir. Dünya Bankası’nın devleti ve kamu 

yönetimini öncelikle verimlilik noktasında ele alması (Güzelsarı, 2003: 21) buna 

örnektir. Özel sektörün kaynak kullanımında girdi ve çıktı dengesini sağlaması, en az 

girdiyle en çok çıktıyı elde etme amacı kamu sektörü için de örnek alınmakta, kamu 

hizmetlerinin verilişinde piyasaya benzeme eğilimini göstermektedir. 

Müşteri odaklılık genel olarak piyasa ilkeleri arasında sayılırken devletin 

neo-liberal dönüşümüyle birlikte son dönemde kamu hizmetleri literatüründe de 

sıkça yer almaktadır. Vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin yerine müşteri odaklı 

yönetim anlayışı da bu dönüşümün somut örneklerinden biridir. 

Yurttaş kavramının kullanımı çok eski tarihlere dayanmakla birlikte 

kamunun ve kamusallığın temel kurucu öğelerinden birisidir. Antik Yunan’da 

kamusal alana katılımın şartı olan yurttaşlık Paris Komünü tecrübesi ile perçinlenen 

yüksek bir kamusal alan değeri olmuştur. Oysaki müşteri kavramı daha çok özel 

alan içinde kullanılan bir kavramdır. Yurttaşların müşterilere dönüşmesi, devlet ve 
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toplum arasındaki ilişkinin boyutunu kamusallıktan kurulan kısmından kopartıp bir 

özel alan ilişki biçimi olan müşteri ve satıcı ilişkisine dönüştürmektedir. 

Söylemsel olarak kamu yararı amaçlanan ve meccanilik ilkelerine göre hareket 

eden kamu hizmetleri yurttaş odaklıdır. Müşteri odaklılık ise piyasa koşullarına 

göre şekillenen yeni kamu hizmetlerinin kamu yararından ziyade verimlilik, etkinlik 

ve ekonomiklik hedefleri çerçevesinde kâr amacı gütmesinin sonucudur. Oysa 

yurttaşlar yönetimin yalnızca müşterileri değil, aynı zamanda sahipleridir 

(Denhardt ve Denhardt, 2006: 59-60). Müşteri odaklı yönetim ise kamu ve devlet 

arsındaki ilişkilerin anlamını değiştirmektedir. Böylece, etkinlik, ekonomiklik ve 

verimlilik temellerine göre işleyen bir yönetim adına yurttaşların özgürlüklerinden, 

meşruluktan ve sorumluluktan bir dereceye kadar vazgeçmesi sonucu doğmaktadır 

(Johnston, 1995: 11-12). 

Klasik kamu hizmetlerinin işleyişi sırasında geçerli olan bir kural aynı 

kategorideki hizmetlerden yararlananlar açısından hizmet fiyatlarındaki eşitliktir; 

zira kamu hizmetlerindeki eşitlik ilkesi nedeniyle aynı hizmetten yararlananların 

aynı mal için farklı ücretler ödemesi reddedilmiş, fiyat eşitlemesi ya da dengelemesi 

kuralı geçerli olmuştur (Ulusoy, 1998: 30-31). Kamu hizmetleri klasik anlamda 

meccanilik ilkesi gereğince kimi zaman sosyal devlet niteliği ile karşılıksız 

verilmekte, hizmetlerin karşılığı bütçeden vergiler yoluyla finanse edilmektedir 

(Ataay, 2014). Diğer bir yöntem ise yine sağlanan hizmetler için eşit bir bedel 

belirlemektir ki; bu yöntemde de kâr amacı güdülmeyerek yalnız verilen hizmetin 

maliyeti tahsil edilmektedir (Ataay, 2014). Kâr yaratılsa dahi bu kâr yine kamu 

hizmetlerinin sunumunda kullanılmaktadır (Karahanoğulları, 2004: 282-283). Son 

dönemde ise kamu hizmetlerinin çeşitli yöntemlerle özelleştirilmesi sonucu eşit 
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fiyatlandırma ilkesi de kaybolmakta, kamu hizmetlerinin fiyatlandırılması piyasa 

koşullarına göre belirlenmektedir. 

Kamu hizmetlerinin piyasaya benzeme eğilimi 1980 sonrasında yaygınlaşmış 

ve kısmen kamusal olanın iyiden iyiye özel olana evrilmesi anlamına gelmiştir. 

Devletin de piyasa koşullarında verimlilik ilkesine göre rekabet eden, aynı zamanda 

içinde bulunduğu rekabeti denetleyip düzenleyen, vatandaş ve devlet ilişkilerinin 

yerine işletme disiplini ilkelerinden biri olan müşteri odaklılığı merkezine koyan ve 

kârlılığı hedefleyen bir yapı haline gelmesi kamu hizmetlerindeki değişimin 

göstergeleridir. 

4.2.2. Kamu Hizmetinin Sunumunda Kullanılan Yeni Yöntemler 

Neo-liberalizmle birlikte devletteki yeniden yapılanma kamu hizmetlerinin 

sunumunda kullanılan yöntemlerin de çeşitlenmesine sebep olmuştur. Klasik 

anlamda kamu hizmeti imtiyazı ile verilen hizmetler idaredeki rasyonellik arayışı 

sebebiyle terk edilmiş, yeni yöntemlerin aranmasına sebep olmuştur (Tan, 1992: 

307- 308). Genel anlamda kamu hizmetlerinin klasik görülüş usulü yukarıda 

belirtildiği gibi doğrudan devlet tarafından verilen bir kısmı meccanilik ilkesi 

gereğince vergiler yoluyla genel bütçe tarafından finanse edilen, bir kısmı da kâr 

amacı güdülmeden yalnızca malın veya hizmetin maliyetinin bedeli ödenerek alınan 

sunum yöntemlerinden oluşmaktadır. Son dönemde özelleştirmelerle birlikte bu 

metotlara yenileri eklenmiştir. Böylece ortaya devlet tarafından sunulan ve özel 

sektör tarafından sunulan hizmetler olarak ikili bir yapı çıkmıştır. Bu yeni ikilem 

yalnızca hukuksal ve teknik bir ayrımı değil, farklı kamu hizmeti anlayışlarını temsil 

etmekte, siyasi bir boyut taşımaktadır (Ataay, 2006: 77). 
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4.2.2.1. Kamu Hizmetlerinin Sunum Yöntemleri 

Devlet kimi mal ve hizmetlerin sunumunu kamusal örgütler kurarak 

gerçekleştirirken kimilerinin kendi gözetimi ve denetimi altında özel kişilerce 

verilmesini sağlamaktadır (Karahanoğulları, 2004: 286). Ataay (2006: 77), kamu 

yönetimi açısından kamu hizmetlerinin sunum yöntemlerini dört başlık altında 

toplamakta, sınıflandırmayı hizmetlerin kârlı olup olmamasına, finansman biçimine, 

gelir dağılımına etkilerine göre yapmaktadır. Bu yöntemler(Ataay, 2006: 77-80): 

a. Kamu hizmetinin doğrudan kamu örgütlenmesiyle görülme yöntemi, 

b. Kamu hizmetlerinin kamu eliyle görülüp, kullananların ödediği bedellerle 

 finanse edilmesi yöntemi,  

c. Kamu hizmetlerinin özel kişilerce yerine getirilmesi yöntemi, 

d. Kamunun özel kişilerden hizmet satın alması yöntemidir. 

 

Karahanoğulları (2004: 313), Günday (2011: 342), Gözler ve Kaplan (2011: 

551) kamu hizmetlerinin sunum yöntemlerini devlet ve özel sektör tarafından olmak 

üzere iki ana başlık altında incelemişlerdir. 

4.2.2.1.1. Devlet Tarafından Sunulan Hizmetler 

Devlet tarafından sunulan kamu hizmetleri veriliş yöntemi bakımından ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlardan ilki “emanet usûlü” olarak bilinen ve “kamucu” yaklaşımın 

en çok önem atfettiği yöntemdir (Ataay, 2006: 77-78). Hizmetin finansmanının 

doğrudan kamu tarafından sağlanması ve bu hizmetlerin genel olarak sosyal nitelikli 

olması bu hizmetlerin ayırt edici özelliğidir (Ataay, 2006: 78). Emanet yöntemi kamu 
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hizmetlerinin ve devletin çekirdeğini, klasik biçimini ifade etmektedir 

(Karahanoğulları, 2004: 289). 

Kamu kurumları (hizmet yerinden yönetim kuruluşları) ise kamu 

hizmetlerinin devlet eliyle görülüp kullananların ödediği bedellerle finanse edildiği 

ikinci tür yöntemin yürütücüsüdürler. Bu yöntemde hizmetin bedeli hizmeti 

kullananlar tarafından ödenmekte, tahsil edilirken bu bedel kâr amacı güdülmeden 

hizmetin maliyeti veya maliyetinden daha az olacak şekilde belirlenmektedir 

(Ataay, 2006: 78). Bu sunum yöntemi de emanet usûlünde olduğu gibi sosyal bir 

yön taşımakta, sınıflar arası farklılıkları dengede tutmaya yönelmektedir. Bu 

kurumlar devlete aitken hizmetler doğrudan devlet tarafından değil bu kurumlar 

eliyle verilmektedir. 

4.2.2.1.2. Özel Sektör Tarafından Sunulan Hizmetler 

Kamu hizmetlerinin özel sektör tarafından görülmesi yöntemi neo-liberal 

dönemle birlikte sıkça görülmeye başlanmıştır. Bu yöntemin devletin hizmet sunma 

yönteminden farklı yanı olarak hizmet sunumunda kâr amacı güdülmesi gösterilebilir 

(Ataay, 2006: 79). 

Bazı kamu hizmetlerinin sunumunda devlet tarafından özel sektörden 

yararlanarak malın veya hizmetin işleyişi için gerekli olan hizmet ve malların 

piyasadan alınması veya kiralanması yöntemi kamu ihaleleri yolu kullanılmaktadır. 

Burada hizmeti veren yine devletken hizmet sunumunda gerekli olan mallar 

piyasadan temin edilmektedir (Karahanoğulları, 2004: 316-317). 
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Bazı kamu hizmetlerinin sunumunda “yetkilendirme” yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde devlet kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektörü 

çeşitli yollarla yetkilendirmektedir. Bu yollar yasal yetkilendirme, sözleşme ile 

yetkilendirme ve idari izin ile yetkilendirmedir (Ulusoy, 2004: 35-37). 

Yasal yetkilendirme (tek taraflı görevlendirme), devletin kendi kurumları 

dışındaki özel kişilere hizmet gördürmesi anlamına gelmektedir. Bu 

yetkilendirmenin gerçekleşmesi için kamu idarelerinin kanunla yetkilendirilmiş 

olması gerekmektedir (Gözler ve Kaplan, 2011: 556). Sözleşme ile yetkilendirmede 

kamu hizmetlerinin kurucu otoritesi üstlendiği kamu hizmeti görevlerini yürütmesi 

için başka yapıları (kamu kurumu veya özel hukuk kişisi) sözleşme yoluyla 

yetkilendirmektedir (Ulusoy, 2004: 35-36). Bu sözleşme yöntemleri ise idari 

sözleşme ile yetkilendirme ve özel hukuk sözleşmesi ile yetkilendirmedir. İdari 

izin ile yetkilendirmede ise kamu hizmetlerini üstlenen kamu otoritesi bir tüzel 

kişiyi lisans vererek yetkilendirmektedir (Ulusoy, 2004: 37). 

Kamu hizmetinin sunumundaki değişimler özelleştirme eğilimi ile birlikte 

yaygınlık kazanmış, kamu hizmetleri alanının rant alanlarına çevrilmesinin önünü 

açmıştır. Aynı zamanda kamu hizmetlerinin sunumu da piyasalaştırılarak kâr 

güdüsünün ön plana çıkması gelir dağılımında etkisi olan ve sınıflar arası çatışmaları 

belli bir dengede tutan devlet fikrinden uzaklaşıldığının da göstergelerinden biridir. 

Kamu hizmetlerinin metalaştırılması olarak da görülebilecek bu durum kamusallık 

açısından da önem arz etmektedir. 
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4.2.2.2. Kamu Hizmetlerinin Piyasalaştırılması ve Metalaştırılması 

1970’lerin birikim rejimi krizi sonucunda devletin etkinlikleri konusunda 

birtakım eleştiriler ortaya çıkmış devletin ekonomideki rolü sorgulanmaya 

başlanmıştır. Devletin kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik 

esasına göre hareket etmediği, kamu hizmetlerinin bu nedenle rasyonel bir şekilde 

sunulmadığı görüşü hakim olmuştur. Devletin mal ve hizmet üretme konusunda 

başarılı olamadığı, devlet başarısızlığının ortaya çıktığı, böylece serbest piyasa 

ekonomisinin daha başarılı olacağı görüşü üzerinde büyük oranda uzlaşı sağlanmıştır 

(Pitelis ve Clarke, 1993: 1). Bunun sonucunda çeşitli okullar tarafından ortaya atılan 

fikirler içinde öne çıkan yönetişim ekolü devletin yeniden yapılandırılması, ona ait 

yapı ve süreçlerin piyasalaştırılması yoluyla yönetimi piyasa kurumlarına 

devredilmesi gerektiğini savunmuştur (Akbulut, 2009: 233). Kamu iktisadi 

kuruluşlarının özelleştirilmesi, genel olarak devletin daraltılması, kamusal hizmet 

alanlarının piyasalaştırılması ya da piyasaya açılması yönetişim ekolünün 

sonuçlarıyla ilgilidir (Akbulut, 2009: 233). Kamu Tercihi Okulu ise bireylerin 

ekonomik tercihleri ile siyasal tercihleri arasında bir fark olmadığı, bürokratların ve 

seçmenlerin kamu yararı ve çıkarından çok kendi çıkarlarını koruduğu, böylece 

kamu hizmetlerinde kamu yararı değil bürokratların bireysel çıkarlarının etkili 

olduğu görüşünü savunmaktadır (Çoban, 2003: 87). Buna göre kamu hizmetlerinin 

kamu yararı sağlama amacı bireylerin inisiyatiflerine bırakılmış olmaktadır. Oysa 

piyasa koşullarında artan rekabetin kamu sektörüne uygulanması gerekmektedir. 

Bilindiği üzere rekabet piyasa ilkelerinden biri olarak piyasalaşmanın temel 

koşutlarındadır. 
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Kamu sektörü giderek siyasa yaratma ve işletmecilik amacıyla piyasanın 

yöntem ve değerlerini kabul etmektedir (Eikenberry ve Kluver, 2004: 132). Osborne 

ve Gaebler’in (1992) Reinventing Government ve Kettl’ın (1997) Yeni Kamu 

Yönetimi kitapları devlet başarısızlığının piyasa kuralları yoluyla yeniden 

düzenlenebileceğini ve başarısızlığın bu kurallar yoluyla giderileceğini 

belirtmişlerdir. Genel olarak bu değerler performans denetimi, üretkenlik, kârlılık, 

etkinlik, verimlilik, ekonomiklik, açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, 

yerindenlik gibi başlıklarla sunulmaktadır. Özelleştirme ya da sözleşme 

yöntemleriyle devlet kurumlarının piyasaya devri ve piyasa koşullarının kamu 

hizmetlerine uyarlanması yukarıda sayılan değerlerin gerçekleşmesi için gerekli 

görülmektedir. Kamu yö netimi reformu olarak da ifade edilen bu yeni anlayış 

söylemsel olarak teknik bir değişiklik gibi görülse de, kamu hizmetlerinin 

piyasalaşmasına ve metalaşmasına yol açarak ideolojik olduğunu göstermiştir. 

Ataay’a (2006: 22) göre kamu hizmetlerinin metalaşması ise iki yöntemle 

gerçekleşmektedir. Bu yöntemlerin ilki, kamu hizmetlerinin özel kişilere 

gördürülmesi yöntemidir; ikincisi ise kamu hizmetleri statüsündeki hizmetlerin bu 

kapsamdan çıkartılıp piyasa faaliyeti statüsüne geçmesidir. Bu yöntemler kamu 

hizmetlerini kâr amaçlı faaliyetlere dönüştürmüş, bu hizmetlerden yararlananları 

yurttaş statüsünden çıkartıp müşteri statüsüne sokmuştur. Böylece yurttaşlıktan gelen 

temel sosyal haklar sınırlandırılmıştır (Ataay, 2006: 22). Neo-liberal ekonomiye 

göre sosyal refahın optimum seviyesi müşteri bağımsızlığı ile ilgiliyken müşteriler 

kendi hizmet alımında kendi seçimlerini kendileri yapabilmektedir. Sonuçta ise bu 

ideal örneğin sağlık sektöründe firmalar arasında rekabet ve sağlık maliyetlerinin 

en aza indirilmesi anlamına gelmektedir (Hsiao, 1994: 351). Ayrıca vatandaşın 
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müşteri durumuna gelmesi, piyasanın sahip olmadığı hakkaniyet ve demokrasi 

değerlerinin zedelenmesine yol açmaktadır. Kısa dönemde kamu sektörünün piyasa 

ilkeleri çerçevesinde hareket etmesi kazanım gibi görünürken uzun dönemde sosyal 

bir maliyet yaratması, sivil toplum ve demokrasiye zarar vermesi muhtemeldir 

(Eikenberry ve Kluver, 2004: 132). Diğer taraftan, “kamu hizmetlerinin 

metalaştırılması süreci, sermaye açısından sosyal harcamaların kısılmasını, emek 

maliyetlerinin düşürülmesini ve böylece hem sermayenin vergi yükünün 

hafifletilmesini hem de kamusal fonların sosyal harcamalar yerine sermayenin 

kullanımına sunulmasını sağlayarak, sermayenin kârlılığının artırılması anlamına 

gelmektedir” (Ataay, 2006: 22). Metalaştırmanın en önemli yöntemlerinden biri olan 

özelleştirme, devlet müdahalesinde ve hizmet sunumunda bir geri çekiliş, devletin 

piyasayı doğrudan etkileyen desteğinin azalması ve daha çok düzenlemeyi ifade 

etmekte, hizmet sunumunun kamu sektöründen özel sektöre devri anlamına 

gelmektedir (Le Grand ve Robinson, 1984: 6). Kamu hizmetlerinin alanının 

daraltılması ile sonuçlanan özelleştirme, mal ve hizmetlerin gelir dağılımını 

dengeleyici karakterini kaybetmesine yol açmaktadır. Devlet in meşruiyetinin kurucu 

unsurları olarak “toplumun ortak yararı” ve “kamu yararı” kavramları liberal 

kuramda “ortak iyi”yi sağlama amacı adı altında toplumun belirli kesimlerinin kendi 

çıkarlarını gerçekleştirmek üzere uygulanan politikaları toplumun ortak çıkarı olarak 

sunabilme ve kendisini buradan var etmesine dayanmaktadır (Ataay, 2006: 30). 

Kamu mülkiyetinin asıl işlevi egemen mülkiyet ilişkilerinin özsel bir alternatifi 

olmak değil, onu güçlendiren, tamamlayan ve yaşamasını güvenceye bağlayan bir 

tamamlayıcılıktır (Kılıç, 1993: 155). Meşruluk temelini kamu yararından alan kamu 

hizmetleri ve devletin daraltılması ise daha çok bağımlı ülkelere ait sorunlar olarak 
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görülmektedir (Akbulut, 2007a: 349). Yine de kamu hizmetleri alanındaki 

daralmanın birtakım pozitif dışsallıklara ket vurulduğu yadsınamamaktadır. 

Küreselleşme bağlamında bazı uluslararası kuruluşların da en azından bağımlı 

ülkeler için kamu hizmetleri alanının piyasalaşmasında ve metalaşmasında etkili 

olduğunu söylemek gerekmektedir. Yapısal uyarlama politikalarıyla özellikle 

özelleştirme uygulaması desteklenmiştir. IMF’nin önerdiği istikrar programlarının 

içerisinde en çok vurgulanan konulardan biri kamu harcamalarının kısılması ve 

sermaye kaynaklarının özel sektör eliyle kullanılması yoluyla etkinlik ve verimliliğin 

artırılmasıdır (Boratav, 1999: 279-280). Bu dayatmaların temelinde ise özelleştirme 

uygulamaları bulunmaktadır. Dünya Bankası’nın da yapısal uyarlama programları, 

devletin ekonomideki müdahalesini azaltmaya yöneliktir. Uluslararası piyasalar için 

“risklerden koruyan şemsiye örgüt” rolü oynayan kuruluşun başlıca görevi 

azgelişmiş ülkelerin borçlarını ödeyebilmeleri için ihracatların artırılması ve kamu 

varlıklarının özelleştirme adı altında satışa çıkarılması olmuştur (Güler, 2005: 

142- 146). 

Hizmet ticaretinin serbestleşmesi de kamu hizmetlerinin piyasalaşmasının bir 

diğer göstergesidir. Dünya Ticaret Örgütü’nün bir antlaşması olarak ortaya çıkan 

GATS, hizmetlerin uluslararası serbest bir piyasada pazarlanabilmesini 

amaçlamaktadır. Bu hizmetlerin özel sektör ya da kamu sektörü faaliyeti olmasının 

bir önemi yoktur. Ulusal piyasalarda özel ve kamu malı ve hizmeti ayrımı, 

kullanıcılar arasında da uyruk ayrımı yapılmaması temel alınmıştır (Kutbay, 2002: 

27-28). GATS temelde, “sektörleşen” on iki kapsamaktadır. Bu sektörler; mesleki 

hizmetler, müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, çevre, sağlık ve sosyal 
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hizmetler, eğlence, spor ve kültür hizmetleri, turizm ve diğer hizmet sektörleridir 

(Kutbay, 2002: 28). Rekabet edilebilirlik prensibinin ön plana çıkarıldığı antlaşma 

kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasının bir göstergesidir. 

Refah rejiminin krizi devlette ve dolayısıyla kamu hizmetlerinde 

değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması ve 

metalaştırılması neo-liberal dönemdeki birikim rejiminin ve onun tamamlayıcısı 

olarak devletin dönüşümüyle ilgilidir. Kamu hizmetleri sunan devletin etkinlik, 

verimlilik, ekonomiklik ve rekabet edebilirlik esasına uygun hareket etmesi gerektiği 

görüşüne göre hizmetler piyasadaki gibi bir alış-veriş çerçevesi içinde verildiği 

takdirde sağlanabilecektir. Kamu yararı amacının söylemselliği göz önüne 

alındığında aslında değiştirilmek istenen kapitalist birikim rejiminin devamlılığını 

sağlamak açısından devletin yeniden bu koşulları yerine getirebilecek bir şekil 

almasıdır. Kamu hizmetlerinin sermaye birikiminin sürekliliğinin sağlanması için 

metalaştırılması gerekmiştir ve 1980 sonrasında bu amaca ağırlık verilmiştir. 

Akbulut’a (2013: 170) göre devlet zaten kapitalist bir nitelik taşıdığından devletin 

yeniden piyasalaştırılması gerekmemektedir ve bu düzenlemeler zaten kapitalist olan 

devleti piyasacı yapmaktan çok, küresel sermaye hareketleri kapsamında yeniden 

örgütlendirmek anlamına gelmektedir. Çeşitli uluslararası kuruluşların ve 

antlaşmaların içerikleri de bu önerinin doğruluğunu ispatlar niteliktedir. 
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4.2.3. Kamu Hizmeti Kavramının Yeniden Anlamlandırılması 

Daha öncesinde üzerinde ortak bir uzlaşı bulunmayan kamu hizmeti kavramı 

tanımı son dönemde daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Ortak-genel çıkar, kamu 

yararı, gibi amaçsal yorumlarla bir dereceye kadar açıklanabilen kavram son 

dönemde devletin meşruiyet kaynağı olan bu zeminin de kaymasıyla birlikte 

muğlâk bir hal almıştır. Son dönemde kamu kavramını da yurttaşlık ya da 

kamusallık bağlamında ele almak zorlaşmıştır. 

Devletin kamu hizmetleri yoluyla ekonomiye müdahalesinin etkinlik, 

verimlilik ve ekonomiklik açılarından yetersiz olduğu savı üzerine temellenen ve 

kamu hizmetlerinin metalaşmasını değişik kavramlarla ortaya koyan neo-liberal 

ideoloji devletin niteliksel olarak olmasa bile biçimsel olarak daraltılmasını 

hedeflemiştir. Bu değişiklik kamu yönetimi ve kamu hizmeti literatüründe yeni 

kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Liberalizasyon”, “deregülasyon”, 

“özelleştirme”, “bürokrasiden kaçınma”, “bütçe reformu”, “performans ölçümleri”, 

“işletme-türü yönetim”, “yönetimde saydamlık”, “rekabet”, “etkinlik” gibi kavramlar 

(Güzelsarı, 2004: 93)neo-liberal dönemde yaygınlık kazanmıştır. Bu kavramlar genel 

olarak yeni kamu işletmeciliği, yönetişim ekolü, kamu tercihi teorisi, işletmecilik 

gibi okullar tarafından kamu hizmetinin yeni işlevini tanımlamak üzere 

kullanılmıştır. Kamu hizmeti kavramı da son dönemde bu ilkeler çerçevesinde 

şekillendirilmektedir. 
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Kamu hizmetinin yeni anlamını ekonomik bağlamla olan ilişkisinden 

çıkarmak gerekmektedir. Son dönemde küreselleşme olgusuyla gün yüzüne çıkan 

yeni uygulamalar, ekonomik açıdan yeni bir dönemsellik içinde olan kapitalist 

birikim sürecinin ürünüdür. Kamu hizmetinin değişen anlamını çözümleyebilmek 

için neo - liberal dönemde kapitalist birikim sürecinin sağlanma yöntemi olarak 

küreselleşme olgusu ele alınmalıdır. 

Küreselleşme, neo-liberal literatür ve siyasa yapıcılar tarafından kullanılan 

ideolojik bir yapılanma olmanın yanında, temelde kapitalizmin ana dinamiği olarak 

artı- değerin sürekliliği için sermayenin genişleyerek birikmesinin dönemsel koşullar 

kapsamındaki farklılaşmış aşamalardan birisidir (Akbulut, 2013: 166). Sermayenin 

artan oranda finansallaşması, üretimin bir dolaşım unsuru olmaktan çıkarak üretime 

baskın hale gelmesi ve yeniden değerleme yoluyla yaratılan finansal kârın 

büyümesi 1980 sonrası küreselleşmenin en önemli dinamiklerindendir (Akbulut, 

2013: 166). Yeldan’a (2002: 21) göre ise küreselleşmenin ana dinamikleri şunlardır; 

- Kapitalizmin altın çağı boyunca süren yüksek birikim temposunun 

yarattığı aşırı üretime dayalı kriz; 

- Söz konusu dönemin sermaye/emek çelişkisine damgasını vuran Fordist 

endüstriyel ilişkilerin beslediği kar sıkışması; 

- Uluslararası kapitalist rekabetin yoğunlaşması; 

- Finansal sistemin serbestleştirilmesi sonucu yükselen finansal 

sermaye ve spekülatif  birikim tercihlerinin sanayi yatırımlarının önüne 

geçmesi. 
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Bu bağlamda devlette meydana gelen dönüşümü kapitalist devletin sermaye 

ile olan ilişkisinde aramak gerekmektedir. Akbulut’un (2013: 168) ifade ettiği gibi 

kapitalizmde devlet, ekonomik açıdan ayrıcalıklıyı ve mülkiyeti koruduğundan; 

toplumsal düzeni sürdürdüğünden ve birikim için uygun koşulları sağladığından, 

kapitalist devlet olma özelliğine sahiptir. Çeşitli dolayımlarla bu fonksiyonu yerine 

getiren devletin en önemli araçlarından biri olarak kamu hizmetleri de bu çerçevede 

değerlendirilmelidir. Kamu hizmetlerinin refah devleti döneminde de aynı işlevi 

gördüğü söylenebilmektedir. Refah devleti uygulamaları olarak sosyal güvenlik 

sistemi ve işçiyi koruyan yasalarla, ücretli işçilerin emeklerini piyasada 

satmadıklarında dahi yaşamlarını devam ettirebilmeleri sağlanarak emek üzerindeki 

sermaye denetiminin kontrol altında tutulduğu görünümü yaratılmıştır, böylece 

ortaya çıkan devlet fetişizmi devletin toplumsal yaşam açısından bir zorunluluk 

olduğu algısı ortaya çıkmıştır (Akbulut, 2013: 170). Oysaki bu faaliyetler 

devletin meşruiyeti için gereken faaliyetlerdir, talebin artırılmasına yöneliktir ve 

artık-değer üretimidir (Akbulut, 2013: 170). Kamu hizmetlerinin refah devleti 

döneminde yerine getirdiği fonksiyonların neo-liberal dönemde de yine aynı 

sebeplerle dönüşmesi kaçınılmazdır. Küreselleşme ve finans kapitalin kar oranındaki 

artma birikim rejiminin gerektirdiği ise devlet ve kamu hizmetleri de tamamlayıcılık 

ilişkisi içinde yeni anlamlara bürünmektedir. Böylece, neo-liberal dönemde kamu 

hizmeti kavramının anlamında meydana gelen değişmenin özsel bir değişmeden 

ziyade daha çok biçimsel bir değişiklik olduğu görülmektedir. Örneğin, devlet yeni 

dönemde sağlık ve eğitim gibi hizmetlerle talebin doğrudan fonlayıcısı olmadığı için, 

bu hizmetler birikim açısından maliyet oluşturucu bir hal almaktadır (Akbulut, 

2013: 171). Devletin küresel kapitalizmdeki yeni konumlanışı sermaye hareketlerini 
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kolaylaştırıcı bir etki yaratmak ve emeği kontrol etmektir (Akbulut, 2013: 171). Bu 

bakımdan kamu hizmetlerinin anlamında meydana gelen değişiklik hizmetin 

farklı bir açıdan sunulmasıdır. 

Biçimsel olarak değişen ise kamu hizmetlerinin metalaştırılması ve 

piyasalaştırılmasıdır. Bu dönemde devleti biçimlendiren temel dinamikler kamu 

hizmetlerinde yoğun ve yaygın metalaşma, birikim rejiminin küresel niteliği ve 

kendi sınırları içinde sermayeyi hareketsiz kılmak amacıyla artık değer rejiminin 

toplumsal koşullarını dönüştürmedir (Aslan, 2012: 213-216). Devletin bu noktadaki 

rolü ise parasal olarak akışkan olan sermayenin mekânsal olarak sınırlılıklara sahip 

olması, belirli bir yere ihtiyaç duyması gibi sorunlarını “yer” olmak yoluyla çözmek, 

sermayeyi hareketsiz kılmaktır (Aslan, 2012: 214-215). Bu rolünü düzenleme ve 

denetleme faaliyetleriyle yerine getiren devletin kamu hizmetleri de yine denetleme 

ve düzenleme yoluyla var olmaktadır. Kamu hizmetleri devletin temel kolluk ve 

hukuk misyonları dışında yeniden düzenleyici ve denetleyici devlet formuna göre 

şekillenmektedir. 

Meşruiyet temelini daha öncesinde “yurttaşların genel, ortak ve zorunlu 

gereksinimlerinin karşılanması için kamu hizmetleri üretilmesinden” alan devlet 

örgütlenmesi bu zeminini giderek yitirmektedir (Ataay, 2006: 31). Son dönemde 

“yalnızca bireylerin faaliyetlerinin (özel girişim) ve bireyler arası ilişkilerin (piyasa 

mekanizması) düzenlenmesi çerçevesinde temellendiren ve devleti ulusal savunma, 

iç güvenlik, adalet gibi işlevlerle sınırlı bir kolluk gücü olarak gören yaklaşım” 

(Ataay, 2006: 31) devletin yeni meşruiyet zeminini oluşturmaktadır. Aşırı şişkin 

baskıcı bürokratik bir yapının yerine daha az bürokratik (de-bureaucratized), maliyet 
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bilinçli (cost-conscious), piyasa yönelimli (market-oriented) ve müşteri odaklı 

(customer-focused) bir devlet anlayışı (Ömürgönülşen, 2003: 4) bu dönemin popüler 

kavramları olarak nitelendirilebilirler. Hesap verebilirlik, şeffaflık, hukukun 

üstünlüğü ve katılım gibi terimler yeni dönemde devletin ve kamu hizmetlerinin 

açıklanmasında kullanılmaktadır. Bu kavramların içeriğine bakıldığında ise hesap 

verebilirlik ilkesinin devletin yurttaşlara değil küresel örgütler ve sermayeye hesap 

verilebilir kılınması; hukuki üstünlüğün sağlanması ilkesinin sermayeyi güçlendirici 

toplumsal ortam yaratma amacıyla sermayenin işlem maliyetlerini azaltıcı yönde 

yasalar yapması gibi sonuçlar doğurduğu görülmektedir (Aslan, 2012: 234). 

Şeffaflık ilkesi devletin politika üretme sürecinde sermaye ile etkileşme; katılım 

açısından da toplumda güçlünün yansıması olan sivil toplum örgütlerini kapsaması 

anlamına gelmektedir (Aslan, 2012: 235). Kamu hizmetleri ise yeni dönemde bu 

ilkelerin içeriksel anlamına göre biçimlendirilmektedir. 

Özetlenirse, 1970’ler öncesinde refah devletinin uygulamaları olarak kamu 

hizmeti kavramı, devletin sermaye ile olan ilişkisi ve kapitalist üretim biçimindeki 

rolü çerçevesinde genişlemiş ve piyasaya doğrudan müdahil olan devletin talep 

fonlama işlevini yerine getirmiştir. Böylece sermaye birikiminin sürekliliği 

sağlanmış, emeğin yeniden üretimi doğrudan devlet eliyle yapılmıştır. 1970’lerin 

birikim krizinin ardından kapitalizmin devamlılığı farklı bir birikim rejiminin ortaya 

çıkmasıyla aşılmaya çalışılmış; iktisadi alanda finansal kâr elde etme güdüsü artmış 

ve küreselleşme sonucunda devletin rolü de değişmiştir. Bu gelişmeye paralel 

olarak kamu hizmetlerinin refah devletinde yerine getirdiği fonksiyonun biçimi de 

değişmiştir. Düzenleyici ve denetleyici devletin sermaye birikiminin sürekliliğini 

sağlaması gerekliliği kamu hizmetlerinin neo-liberal ideolojinin birtakım yeni 
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kavramlarına göre şekillenmesine yol açmıştır. Kamu hizmetlerinin anlamındaki 

değişim böylece niteliksel bir değişimden çok biçimsel bir değişimi ifade etmiştir. 



 
 

5. BÖLÜM: KAMU HİZMETİ KAVRAMININ TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN 

DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇ 

 

Kamu hizmeti kavramının temellerini kamusal alan, kamusallık ve kamu 

kavramları içerisinde aramak onun tarihselliğini anlamak açısından önemlidir. Kamu 

kavramının içinde doğduğu kamusal alan Antik dönemden beridir özel alanla olan 

ilişkisi bağlamında tartışılmıştır. Aristoteles, Arendt, Sennett, Habermas gibi 

düşünürlerin üzerinde fikir yürüttükleri kamusal alan konusu genel olarak siyasal 

alan içinde yer almıştır. Kamu kavramının ortaya çıkışı da bu siyasallık içinde var 

olmuştur. Kamusallık ise daha çok kamusal alana ait olanı temsil etmektedir. 

Habermas’ın bahsetmiş olduğu kamusallık modern döneme ait bir kamusallıktır. 

Burjuva kamusunun yarattığı kamusallığın dönüşümü de kamu kavramından ayrı 

düşünülmemektedir. Kamu kavramı ise çok daha öncesinden var olan kamusal alan 

içinde doğmuş, içinde bulunulan tarihsel döneme göre içi doldurulmuştur. Modern 

dönemin başında kapitalizmin tamamlayıcısı olarak ortaya çıkan modern devletin 

unsuru olan kamu, burjuva toplumuna ait bir kavramdır. Köklerini Ortaçağ’dan 

alan kamu kavramı daha o dönemden itibaren egemenliğin temsili olmuştur. Kamu 

kavramının egemenliği ifade etmesi kamu hizmetlerinin de egemenin hizmeti olarak 

anlamlandırılmasını gerektirmiştir. Kapitalist birikim rejiminin üretim ilişkileri 

içinde egemen olan burjuvazi sermaye birikiminin sürekliliğini sağlamayı birtakım 

hizmetler yoluyla gerçekleştirmiştir. Egemen olanın devlet olduğu ve hizmetlerin 

devlet eliyle verildiği anlayışı devletin işlevleri kamu hizmeti ile aynı anlama 

getirmektedir (Karahanoğulları, 2004: 18). Burjuva kamusu bu bağlamda kapitalist 



140 
 

birikim rejimi içindeki egemenliği ifade etmektedir. Artık-değer çekenin egemenliği 

ve onun temsili modern yeni kamunun içeriğini belirlemiştir. Burjuva kamusu bu 

anlama gelmektedir.  

Kamu hizmeti kavramı bu tarihsellik içinde kamu kavramının kökeninde 

bulunan egemenlik ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu döneme ait 

kamusallığın ve kamusal alanın kamu hizmetlerine yansıdığı istisnai örnek Paris 

Komünü uygulaması gösterilebilir. Fakat bu deneyimden sonraki uygulamalar 

Fransa’da bu kavramların modern döneme uygun olacak şekilde yeniden 

anlamlandırılmasının örneği olmuştur. Engels’in de belirttiği gibi kamu hizmetleri 

emeğin yeniden üretimini sağlamak amacıyla kapitalizmin ortaya çıktığı yer olarak 

İngiltere’de ilk nüvelerini göstermiştir. Yoksulluk Yasaları olarak bilinen ve kamu 

hizmetlerinin ilk düzenlemeleri olarak da görülebilecek uygulamalar burjuva 

kamusunun kapitalist anlamda yeniden üretilmesini sağlamıştır. Kamu hizmeti 

kavramı da burjuva kamusundan türetilen bir kavram olarak modern devletin 

oluşumuyla ön plana çıkmıştır. Her ne kadar Platon’un ideal Devlet’inde kamu 

hizmetine dair söylemlerin yer aldığı söylense de kavram daha çok kapitalist devletle 

ilişkilidir. Kavramın tarihin her döneminde var olduğunu ve aynı amaçları taşıdığını 

iddia etmek onu tarihsel bağlamından kopartıp evrensel bir niteliğe taşımakta, bu da 

anakronizme yol açmaktadır. Gerek liberal gerek refah devleti uygulamaları içinde 

kamu hizmeti kavramı bu anlamsallığını içerik ve nitelik açısından korumuştur. 

Burjuva kamusal alanın aldığı biçimle paralel olarak kamu ve kamu hizmeti 

kavramları da dönemsel olarak biçimsel değişiklikler göstermiştir. 
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Refah devleti uygulamaları, piyasa ekonomisinin negatif kimi dışsallıklarını 

azaltmanın aracı olarak kamu yönetiminin genişlemesi ile tanımlanmaktadır 

(Akbulut, 2007a: 96). Bu dönemde kapitalizmin birikim krizini aşmak için devletin 

talep yaratma işlevi kamu hizmetlerinin genişlemesiyle ortaya çıkmıştır. Liberal 

devlet uygulamaları olan kolluk ve hukuksal rejimi devam ettirme gibi 

fonksiyonların yanına eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik gibi uygulamalar 

eklenmiştir. Bu uygulamaların kimi zaman sınıfsal uzlaşmazlıkları bir ölçüde 

dengeleyici bir yanı bulunsa da temelde emeğin yeniden üretimi ve devlet meşruiyeti 

zeminini sağlama işlevleri de bulunmaktadır. Devletin piyasaya doğrudan 

müdahil olması kamusal alana da müdahil olması sonucunu doğurmuştur. Özel 

alan giderek daraltılmış, devlet kamusal alanda eyleyici olmuştur. Kimi düşünürlere 

göre kamusal alanın bu dönemde çöküşü devletin bu müdahalelerinin özel alan ile 

kamusal alan arasındaki sınırı yok etmesinden kaynaklanmaktadır (Habermas, 2011: 

265). 

1970’lerin birikim krizinin nedeni literatürde büyük oranda devletin 

işlevlerinin genişlemesiyle açıklanmıştır. Devletin ekonomiye müdahil olması ve 

genişlemesinin kaynak israfına, işsizliğe, bürokrasinin hantal bir yapıya 

dönüşmesine, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ilkelerine uygun refleksler 

verilmediğine neden olduğuna dair eleştiriler getirilmiştir. Devletin bazı alanlarda 

tekelleşmesi özel girişimi engellemekte, rekabet olanaklarını yok etmektedir. 

Böylece yeni-sağ ve neo-liberal yaklaşım devletin küçültülmesi gerekliliğini krize 

bir reçete olarak sunmuştur. 1980 sonrası minimal devleti düzenleyici ve denetleyici 

bir rol üstlenmiştir. Serbest piyasanın rekabet koşullarında işleyebilmesi için devlet 

düzenleyici ve denetleyici kurulları yoluyla hareket etmiştir. 
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Öncelikle “gelişmiş” ülkeler olarak İngiltere ve Amerika’da uygulanan 

neo-liberal politikalar daha sonra giderek yaygınlaşmıştır. Hukuksal ve politik 

düzenlemeler yoluyla yeni-sağ ideoloji giderek siyasal alanda hâkim olmuştur. 

Uluslararası kuruluşların bu dönemde etkin bir rol aldığı görülmektedir. Dünya 

Bankası, İMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi ulus-üstü yapılanmalar neo-liberal 

politikaların uygulanmasında öncü bir rol almışlardır. Ama bu kuruluşların en büyük 

etkisi bağımlı ülkeler üzerinde olmuştur. Bu ülkeler borçlanmalarından dolayı “dış 

belirleyiciliğe” maruz kalmışlardır. Yapısal uyum programları, düzenlemeler yoluyla 

neo-liberal uygulamalar birçok ülkede yerleştirilmiştir. Küreselleşen kapitalizmin 

ulus-devletin yeniden yapılandırılması yoluyla yayılması kamu hizmetleri alanını da 

etkilemiştir. Yeni dönemde kamu hizmetleri denetleyicilik ve düzenleyicilik üzerine 

kurulmuştur. Bu faaliyetlerle piyasanın aksaksız işleyebilmesi amaçlanmış, küresel 

dönemde “yer” olan ulus-devletin aynı zamanda meşruluk temeli buradan 

kurulmuştur. 

Kamu hizmetinin anlamında meydana gelen değişiklik finansallaşmanın 

arttığı kapitalist birikim rejiminden ayrı düşünülemez. Bu değişim yine sermaye 

birikiminin sürekliliğini devam ettirmenin bir yolu olmuştur. Değişen kamu 

hizmetlerinin sunum biçimidir. Devletin birikim rejimiyle ilişkisi bağlamında 

fonksiyonel olan kamu hizmetleri bu dönemde de aynı fonksiyonu yerine getirmiştir. 

Biçimsellikte değişen ise özelleştirmeler ve diğer devir yollarıyla kamu hizmetlerinin 

sunumunun devlet tekelinden çıkmasıdır. Kamu sektörünün etkin, verimli ve 

ekonomik olması açısından kamu hizmetlerinin sunumu büyük oranda özel sektöre 

devredilmektedir. Serbest piyasanın en önemli kurallarından biri olan rekabet ilkesi 

böylece kamu hizmetlerinin sunumunda da sağlanmış olmaktadır. Devlet 
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başarısızlıklarının piyasa ilkeleri uygulanarak aşılabileceğini savunan yeni 

kurumsalcı iktisat anlayışına göre piyasa içinde özel sektörün kuralları devlet 

başarısızlığının da çözümüdür. Buna göre verimsiz çalışan ve kaynak israfına yol 

açan devlet yeniden yapılandırılacak, kamu yönetiminin yerine kamu işletmeciliği 

kabul edilecektir. Performans denetimi, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, rekabet 

edebilirlik, yönetişim modeli, yerellik gibi kavramlar kamu yönetimi ve dolayısıyla 

kamu hizmetlerinin aldığı yeni biçimi tanımlamaktadır. Bu tanımlar yeni kamu 

işletmeciliği, yönetişim okulu, işletmecilik ve kamu tercihi teorisi gibi kuramlar 

tarafından yeni dönemin kilit kavramları olarak kabul edilmiştir. Kamu hizmetleri 

bu kavramlar çerçevesinde şekillenmiştir. 

Özelleştirme yoluyla kamu hizmetlerinin devredilmesi de neo-liberal dönem 

kamu hizmetinin, biçimsellik açısından refah devletindeki kamu hizmetlerinden 

farklılaştığı noktalardan biridir. Hizmetlerin piyasalaştırılarak ve metalaştırılarak özel 

sektöre devredilmesi bu hizmetleri rekabete açmıştır. Refah devleti döneminde 

kısmen sosyal eşitsizlikleri giderici bazı sosyal nitelikli hizmetlerin büyük kısmı 

özel sektöre devredilmiştir. Liberal devletin asli işlevleri olarak hukuk ve güvenlik 

hizmetlerinin dışında kalan ve piyasanın yaratmış olduğu negatif bazı dışsallıkların 

etkisinin azaltılması amaçlı kamu hizmetleri 1980 sonrasında özel sektör eliyle 

yürütülmeye başlanmıştır. Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, telekomünikasyon, kamu 

iktisadi teşebbüsleri gibi sosyal maliyeti azaltıcı hizmetler kamu sektöründen özel 

sektöre devredilmektedir. Bu hizmetlerin piyasa koşullarında daha nitelikli ve verimli 

verileceği söylenmektedir. Kamu hizmetlerinin metalaşması ve piyasalaşması 

anlamına gelen özelleştirme uygulaması devletin niceliksel olarak daralmasına 

neden olmuştur. Daralama yalnız bu hizmetlerden yararlanan kişileri değil, aynı 
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zamanda hizmet sunucusu olarak bu alanlarda çalışan personeli ve işçileri de 

etkilemiştir. Bu da kamu hizmetlerinin istihdam sağlayıcı etkisinin yok edildiğinin 

bir göstergesidir. 

Kamu hizmetlerindeki biçimsel değişim ve dönüşümün bir diğer göstergesi de 

müşteri odaklı yönetim anlayışıdır. Yurttaşların müşteri statüsünde ele alınması 

piyasa koşullarının devlet işleyişine uyarlanmasının örneğidir. İşletmecilik temelli 

müşteri odaklılık devlet ve yurttaş ilişkilerine de yansımıştır. Neo-liberal 

dönemin kamusallığı da bu ilişki çerçevesinde şekillenmiştir. Neo- liberal dönemin 

hegemonik devletinde kamusallık ikili bir yapıyı ifade etmektedir (Jessop’tan 

akt. Özkazanç, 2009: 212). Buna göre ilk grupta yer alanlar girişimci, çalışkan, 

sorumlu, yasalara saygılı vatandaşları oluştururken, ikinci gruptakiler çıkarcı, 

bencil, devlete bağımlı, tembel, asi ve mızmız olarak hegemonik yapıdan 

dışlanmışlardan oluşmaktadır (Özkazanç, 2009: 262). Kamusal alanda yer alan da 

yine birinci grupta eyleyen müşterilerden yani “kamu”dan oluşmaktadır. Yönetişim 

anlayışı da yeni kamusal alanda eyleyicileri yönetime katma uygulaması olarak 

algılanmaktadır. Birinci grupta yer alan bireylerin sivil toplum örgütleri aracılığı ile 

kamusal alana girişi sağlanmaktadır. Bu çerçevede kamusal alan kavramının tarihsel 

değişiminin de içinde bulunduğu döneme göre şekillendiği görülmektedir. 

Sonuç olarak modern kamu hizmetlerinin dönüşümü tarihsellik bağlamında 

ele alındığında ortaya çıktığı zamandan beri kapitalist birikim rejiminin 

tamamlayıcısı olan modern devletin piyasanın işleyişinin sürekliliğini sağlama 

işlevini kolaylaştırdığı ortadadır. Her ne kadar refah devleti döneminde birtakım 

dışsallıklar yoluyla kamu hizmetleri toplumsal gelir eşitsizliklerini belirli bir 
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dereceye kadar azaltsa da bu hizmetlerin toplumsal eşitsizliği yok edici bir sonucu 

olmadığı görülmektedir. Emeğin, üretim ilişkilerinin yeniden üretimi ve devletin 

meşruiyet temelinin sağlanması bu dönem kamu hizmetlerinin önemli sonuçlarıdır. 

Liberal devlet, refah devleti ve neo-liberal devlet içerisinde kamu hizmetleri değişik 

biçimler almış ama yerine getirdiği işlev bakımından aynı özellikler göstermiştir. Bu 

yüzden kamu hizmetlerinin 1980 sonrası dönüşümünün yine sermaye birikiminin 

sürekliliğini sağlamak için yapılandırıldığı, fakat daha önceki biçimlerinden 

farklılaştığı söylenebilir. Gelecekte de kamu hizmetleri kapitalist üretim biçiminin 

birikim rejimine göre şekillenecektir. İçeriksel ve niteliksel bir değişim ise ancak 

kapitalist birikim süreci tarafından şekillendirilmeyen, belki de başka bir iktisadi 

düzenin, onun kamusal alanının ve kamusunun ortaya çıkmasıyla yaratılabilecektir. 
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ÖZET 

Bu tez, kamu hizmeti kavramının tarihsel dönüşümünü kamu yönetimi 

disiplini başta olmak üzere diğer bilimlerle olan ilişkisi çerçevesinde ele almış ve 

1980 sonrası neo- liberalizmle birlikte ortaya çıkan yeni kamu işletmeciliği 

yaklaşımının ürünü kamu hizmeti yaklaşımının niteliğini değerlendirmiştir. 

Tezde modern kamu hizmeti kavramının ortaya çıkışı ve içinde doğduğu 

diğer kavramlarla ilişkisi tartışılmış, daha çok idare hukuku boyutunda tartışılan bir 

kavram olmasından dolayı idare hukuku içerisindeki tanımlamalarına da yer 

verilmiştir. İktisadi dönüşümden bağımsız olmayan kamu hizmeti kavramının 1980 

sonrasındaki durumu kamu yönetimi disiplini ve devletin yeni işlevi pencerelerinden 

bakılarak tartışılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, the concept of public service is examined with its historical 

transformation, especially, within the framework of relation with public 

administration and the other sciences. The product of the new public management 

approach which emerged after 1980, and neo-liberalism, new public services are 

considered in regard to its qualification. 

In the thesis, the emergence of the concept of modern public service and are 

discussed in relation to other concepts were born. More administrative law in 

definition, because of the concept discussed in the size of administrative law to 

define in literature, generally. Because of being non-independent from 

economical transformation, the concept of public service is evaluated with thew 

function of state and discipline of public administration. 
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