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“Halka huzur ve rahat sağlayacak bir nizam kur,  

sana hayır dua etsinler” 

Balasagunlu Yusuf Has Hacip 

ÖNSÖZ 

İnsanlar “kişisel menkibe”lerini bulamadan ölüyorlar. Belki de hiç 

aramıyorlar. İnsan olmakla şereflerin en büyüğüne erişen varlığın 

geldiği konum; statüler arasında ilinti kurmak üzere birtakım rollerle 

vazifelendirilerek, yaka iğnesi mesâbesine indirilmek olmamalıydı. 

İnsan, toplum içinde yaşamak; benzerleriyle ilişki kurmak zorundadır. 

Bu, onun tabiatıdır. Toplumda hakettiği saygıyı görmek için, insan 

olmanın dışında ayrıca “başka bir şey” olmaya zorlanmamalıdır. İnsan 

çalışmak, üretmek zorundadır. Bu, onun erdemidir. Çalışmak için, 

kişilik pazarına gitmek zorunda bırakılmamalıdır insan. Erdemli insan 

kişilik pazarında alış veriş yapamaz. Ya pazarı terk edecektir, ya 

erdemini. İnsanı böyle zorlu bir ikilem karşısında bırakmak, herkesin 

bir şekilde payını aldığı, ortak değerimiz olan “insanlık onuru”na 

hürmetsizlik olacaktır. 

Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nce kabul edilmiş olan “Bürokrasi ve Kişilik: 

Kahramanmaraş Kamu ve Özel İşletme Yapılarında Bir Uygulama” 

başlıklı tezin teorik çerçevesine dayanmaktadır. 
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GİRİŞ 

İnsanın özgün yapısı “İnsan İlişkileri Yaklaşımı”yla vurgulanmaya 

başlandı. Mekanik yönetim modellerinde sadece bir “üretim unsuru” 

olarak ele alınan insan gücü, özellikle bürokrasi modelinde, 

planlanabilir, hesaplanabilir, önceden tahmin edilebilir ve yerlerine 

yenisi konabilir unsurlar olarak değerlendirildi.  

Organizasyonlarda davranış ve davranışların yönlendirilmesi işletme 

biliminin temel konularından biri olarak varlığını sürdürmektedir. 

Liderlik, motivasyon, grup davranışı, stres gibi insan psikolojisini 

ilgilendiren konularda yapılan çalışmaların sonucunda, insanı dışarıda 

tutan yönetim modellerinin aksayacağı ortaya konmuş bulunmaktadır. 

Günümüzde “Z Tipi Organizasyon”, “Toplam Kalite Yönetimi” gibi 

insanın psikolojik ve sosyal yönünü önceleyen yönetim yaklaşımları 

yaygın uygulama bulmaktadır. Önceleri “Personel Yönetimi” olarak 

ele alınan örgütlerde insan unsuru, çok çeşitli boyutlar kazanarak 

“İnsan Kaynakları Yönetimi” adını almıştır. 

Bürokrasi, yukarıda değinilen gelişmelere paralel bir gelişim 

gösterememiş, yeni yönetim tekniklerine yeterince ayak 

uyduramamıştır. Özellikle Kamu bürokrasisi son yıllarda yapılan 

iyileştirmelere rağmen hala kırtasiyecilik, hantallık, sorumluluktan 

kaçma gibi olumsuz özelliklerini sürdürmekte, çalışanlarını rutin işler 

yapan mekanik aygıtlar olarak görmeye devam etmektedir. Kamu 

Yönetimi anlamında bürokrasi, üst yönetim politikalarının topluma 

aktarılması ve benimsetilmesi yönünde bir araç olarak işlevini 

sürdürmektedir. Bu şekliyle kamu bürokrasisi çalışanları, üst-ideal 
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olarak benimsenen modernizmin zihnî ve fizikî değerlerinin 

toplumdaki temsilcileri olmak durumundadırlar. 

 “Yönetsel Değerlerin Toplumsal Temelleri”nin araştırma konusu 

yapıldığı bir çalışmada (Özen,1996: 8), aynı kültür ortamında 

bulunmalarına rağmen bürokratların, çeşitli yönetsel eğilimler 

edinmede farklı deneyim ve kişilik özelliklerinin etkili olabileceği 

vurgulanmış; ilgili literatürün “benzer çevresel şartlarda yaşayan 

bürokratların benzer eğilimler göstereceği” varsayımı eleştirilmiştir. 

Çalışmada verilen örnekle, Tercan’da kalabalık bir ailede doğmuş, 

statüsü ve eğitim düzeyi düşük bir anne baba tarafından yetiştirilen, 

bir “taşra” üniversitesinde okuyarak üst düzey yönetici olan “Abdullah 

Bey”le, İstanbul’da statü ve eğitim düzeyi yüksek, çekirdek bir ailenin 

tek çocuğu olan Galatasaray Lisesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 

mezunu olan ve yine üst düzey yönetici olarak çalışan “Tunç Bey” 

arasında yönetsel değerler açısından anlamlı farklılıklar olabilecektir. 

Özen’in eleştirdiği şekliyle, Abdullah Bey’le Tunç Bey’in yönetsel 

eğilimlerinin ortalamasını almak “Tunçdullah Bey” gibi bir “ortalama 

bürokrat tipi” ortaya çıkaracaktır. 

Yukarıda değinilen eleştiriye katılmakla beraber, biraz daha geniş bir 

perspektiften baktığımızda “Tunçdullah Bey” tipini, genel 

karakteristikleriyle beraber, modernizmin değerlerini toplumsallaştır-

ma aracı olarak işlevini sürdüren bürokrasi yaratmakta, daha doğru bir 

söyleyişle öngörmektedir. Bürokrasi, istihdam ettiği ve bir şekilde 

muhatap olduğu insanların kişiliğini oluşturan faktörleri, örneğin 

kalıtım ve yetişme şartlarının etkili olduğu mizaç özelliklerini, 
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yeteneklerini, karakter yapılarını dikkate alarak muamele yapmaz. 

Modernizmin getirdiği “kitle kültürü”nde olduğu gibi, bürokraside de 

belli sınıflara dâhil olan, belli unvanlar altında toplanmış ve aynı 

kategoride olanlardan benzer davranışların beklenildiği ve bireysel 

farklılıkların yok sayıldığı bir yapılanma vardır. 

Çalışmamızda bürokrasinin yukarıda değinilen özellikleriyle, kişilik 

ilişkisinden kaynaklanan sorun alanları incelenmiştir. İlk bölümde, 

kavramsal çerçeve çizilerek, bürokrasi kavramı ve ona yöneltilen 

eleştirilerle; kişilik kavramı ve kişilik oluşumunu etkileyen unsurlar 

ele alınmıştır. 

İkinci bölümde, bürokrasinin Türkiye’de uygulama biçimi ve Türk 

bürokrasisinin yapısal özellikleri, kişiliği ilgilendiren boyutlarıyla 

incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde modernizm kavramı, bürokrasi ve kişiliği 

ilgilendiren yönleriyle ele alınmıştır. Modernleşmenin Türkiye’de 

uygulama biçimi ve doğurduğu sorunlar, bürokrasi ve insan ilişkileri 

etrafında tartışılmıştır. 

Dördüncü bölümde, bürokrasi ve kişiliğin problem alanları, grup 

etkileşimi ve sosyalleşme, motivasyon, hiyerarşi, statü ve rol 

davranışları başlıkları altında araştırılmıştır. 

Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak, bürokrasinin 

kişilik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yönünde önerilerde 

bulunulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde çalışmamızın iki ana kavramı “bürokrasi” ve “kişilik” 

üzerine kavramsal çerçevede açıklamalara yer verilmiştir. 

1.1. Bürokrasinin Tanımı 

İlk defa 1745 yılında Fransız fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay 

tarafından büroların kamu yönetiminde artan etkinliğini vurgulamak 

üzere kullanılan bürokrasi sözcüğü “güç, iktidar ve devlet yönetimini 

etkileme gücü”; “Kamu Yönetimi ve Kamu Görevlileri” 

anlamlarından “kırtasiyecilik” anlamına kadar farklı biçimlerde 

tanımlanmıştır. Bürokrasi çoğu zaman olumsuz bir kavram olarak 

evrak, sorumsuzluk, yavaşlık, hantallık, hatta bazen zorbalık ve 

keyfiliği çağrıştırır(Sauvy, 1975: 6 ). 

Bürokrasi kelime olarak Latince “Burra” ve Yunanca “Kratos” 

sözcüklerinden türetilmiştir. Burra, masaları örtmekte kullanılan koyu 

renkli kumaş; Kratos ise egemenlik, yönetim anlamına gelmektedir. 

Bu anlamda bürokrasi “masaların ya da büroların egemenliği” 

anlamında kullanılmaktadır. 

Bürokrasi “devlet yönetimi” ve “belli bir yönetim ve örgütlenme 

şekli”ni ifade ettiği gibi; halk arasında “kırtasiyecilik, işlerin yavaş 

yürütülmesi, sorumluluk yüklenmekten kaçınma, işi üzerinden atma, 

idari baskı, yönetimde hantallık” gibi olumsuz anlamlarda da 

kullanılmaktadır. Oysa bilimsel anlamda bürokrasi, belli bir yönetim 

ve örgütlenme şeklini ifade etmektedir. 
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Bürokrasiyi bilimsel anlamda teorileştiren ve yeni bir boyut 

kazandırmış olan Max Weber, bürokrasiyi, geniş bir alana yayılmış 

toplumsal fiil ve hareketlerin, rasyonel ve objektif esaslara uygun 

olarak düzenlenmesi sürecini kastetmektedir. Bürokrasi, “devlet 

yönetimi” ve “belli bir yönetim ve örgütlenme şekli” olarak ifade 

edilmektedir. (Baransel, 1993: 165). 

Weber, çağının örgütlerini incelerken, koyduğu bürokrasi modelini “ideal 

tip” olarak kavramlaştırmıştır. Weber’in ideal tip bürokrasi modeli, 

realitede saf ve eksiksiz yönüyle gözlemlenebilen bir biçim değil, daha 

çok zihni bir tanımlama ve nitelemedir. Mevcut örgütler, bu ideal tipe 

yaklaştıkları ölçüde bürokratiktirler. Bunun yanında bürokratik örgüt 

yapısı, etkinlik ve rasyonalizasyon açısından ideal bir örgüt yapısı olarak 

uygulanabilecek olan bir yönetim biçimi ve düzenini ifade etmektedir 

(Şimşek, 1996: 53 vd.).   

Weber bürokrasiyi, “yasal egemenlik” tipolojisine en uygun yönetim 

modeli olarak görür. Bürokrasiyi hukuk devleti anlayışıyla bağlantılı 

bir kavram olarak ele alır ve üç tür egemenlik tipolojisi öngörür. 

Bunlar; “geleneksel, karizmatik ve yasal egemenlik” tipleridir. 

Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında hukuk devleti anlayışının 

geliştiği, buna bağlı olarak organizasyonların şekillenmesiyle, ideal tip 

bürokrasiyi ussal bir yönetim modeli olarak geliştirmiştir. 

Weber’in ideal tip bürokrasi kuramı, geleneksel otorite tipine uygun 

düşen patriyarkal ve patrimonyal otorite tipi ile karizmatik otorite 

tipinin iç içe girdiği yapılar olarak uygulama bulabildiği de 

görülmektedir. 



 
 13 

Geleneksel otorite tipinin en gelişmiş biçimi patriyarkal otoritedir. 

Patriyarkal otorite bir hane reisinin (efendinin) o hanede yaşayanlar 

üzerindeki otoritesidir. Patriyarkal otoritede yöneticiyle yönetilen 

arasındaki buyruk itaat ilişkisi gelenek dolayısıyla kurulmuştur. 

Patriyarkal otoritenin gelişmiş şekli olan patrimoyalizm, yönetenin 

hanesinin (sarayın) yönetimi için hükümet veya devlet dairelerinin 

vücut bulmasıyla oluşur. Patrimonyalizmde hükümdar tüm siyasal 

yönetimi kendi kişisel işi olarak addeder. Bu idari örgütün üyesi 

hükümdarın kuludur. Memurlar da idari işlerini hükümdarın özel işleri 

olarak telakki etmekte ve işin ona itaat etme ve saygı duyma gibi 

görevlere bağlı olduğunu kabul etmektedirler. 

Aşağıda Weber’in yasal egemenlik tipolojisine bağlı olarak 

oluşturduğu “bürokratik modeli”ni daha yakından incelemeye 

çalışacağız. 

1.2. Bürokrasinin Özellikleri 

Weber, bürokratik örgüt yapılarına ulaşmada ileri düzeydeki 

uzmanlaşmanın büyük katkılarının bulunduğunu, bilim ve teknolojik 

gelişmelerin modern örgüt yapılarında rasyonalizm ilkesini ön plana 

çıkardığını ileri sürmüştür. Weber, bürokratik örgüt modelinde; 

örgütsel amaçlara ulaşabilmek için büro görevlerinde düzenli 

faaliyetler, örgüt içi hiyerarşik ilke ve uygulamalar, işgören ve işlerin 

ayırdedici kurallarla yönetilmesi, duygulara önem verilmeyen bir 

kişilikle büro işlerinin görülmesi ve örgüt içinde keyfilikten uzak ve 

teknik özelliklere dayanan bir istihdam programı uygulanması 
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konuları üzerinde durmuş, ve bürokratik yapı ile ilgili özelliklerini 

genel olarak bu yapılar üzerinde geliştirmiştir.  

Max Weber, ideal bürokrasi diye nitelendirdiği etkili bir örgüt yapı ve 

yönetiminin ayırdedici başlıca özelliklerini şöyle sıralamıştır (Weber, 

1996: 290 vd.): 

Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan işbölümü: Daire ya da büro 

yönetimi, daha doğrusu uzmanlık isteyen tüm çağdaş iş yönetimi, 

genellikle, çok esaslı bir uzmanlık eğitimini gerektirir. Bu devlet 

memurları için olduğu kadar, özel işletmelerin modern yöneticileri ve 

görevlileri için de aynı derecede geçerlilik kazanmaktadır.  

Açıkça belirlenmiş hiyerarşik bir yapı: Bürokratik olarak yönetilen 

yapının amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli düzenli çalışmalar, 

resmi görevler olarak düzenli bir şekilde dağıtılmıştır. Weber’e göre 

ideal bir bürokraside görevlerin ve bu görevlerin gerektirdiği işlerin 

etkili bir biçimde yerine getirilebilmesi, söz konusu görev ve işleri 

icra edecek makamların oluşturduğu kademelerin, kendilerinden daha 

üst düzeydeki kademelerin emir ve denetiminde bulunmalarını 

gerektirir (Şimşek, 1996: 53).  

Örgütte uygulanacak soyut kurallar dizisinin varlığı: Weber, 

örgütsel devamlılığın bir gereği olarak, örgüt içi davranış normlarının 

bir takım politika, prosedür ve kurallara göre belirlenmesini ve 

bunların örgütsel sınırlamalarla beraber çok açık bir şekilde 

tanımlanmasını önermiştir. 
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Örgüt içinde gayrışahsi ilişkiler: Modern bürokratik örgütlerde 

resmileştirilmiş ilişkiler önem taşımaktadır. Weber, örgütte 

uygulanması gereken ilke ve yöntemlerin gerek örgüt personeline ve 

gerekse müşterilerine, gayrı şahsi ve yeknesak (üniform) bir biçimde 

uygulanmasını önermiştir. Örgüt hiyerarşisinde yer alan memurların 

(resmi kişi-bürokrat), davranış ve uygulamalarında herhangi bir 

kızgınlık, aşırı bir arzu veya hissi herhangi bir davranışın 

bulunmaması objektif kararlar alma ve bunların uygulanmasını 

mümkün kılacaktır. 

Örgüt personelinin teknik yetenek temeline göre seçilmesi ve terfi 

ettirilmesi: Görevlerin sürekli ve düzenli yürütülmesi ve karşılıkları 

olan yetkilerin kullanılması sistematik hükümler altına alınmış; 

bürokratik birimlerde, yalnızca genel kurallara bağlanmış nitelikleri 

taşıyan kişiler istihdam edilmiştir. Örgütün ihtiyaç duyacağı personel 

işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeteneği ölçen sınav sonuçlarına göre 

seçilecek, terfi ettirilecek, bu yeteneklerini koruduğu sürece bu 

mevkide kalacak ve kararlarda hiçbir dış baskı rol oynamayacaktır 

(Şimşek,1996: 54). Her mevkiin taşıdığı yetkiler biçimsel ve bir 

hiyerarşi piramidinin belirli bir kısmına ilişkindir. Bu nedenle işe göre 

adam (yönetici) seçme zorunluluğu vardır. 

Yasal yetkinin kullanılması (yetkilerin yasallığı): Her alt mevkii 

kendisinin bağlı olduğu üst mevkii tarafından denetlenir. Görev 

hiyerarşisi ve kademeli yetki düzeylerine ilişkin ilkelere göre küçük 

görevlilerin yüksek görevlilerce denetlenmesini sağlayan, iyice 

belirlenmiş bir ast-üst ilişkisi vardır. Ayrıca ödül, ceza gibi yaptırım 
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araçları açık tanımlanmış ve kullanılma biçimi önceden belirlenmiş 

şartlara bağlanmıştır (Akat, 1984: 36 ). Astlar, üstlerinin emirlerine 

daha akılcı ve mantıksal olduğu, düzenin hukuki yapısına uygun 

olduğu için uyar. Üstün, kişisel özellik ve yeteneklerinin oluşturduğu 

yetkiye dayanan itaat yasaklanarak, keyfi yönetime yer verilmez ( 

Eren; 1991: 54 ). 

İş ile işgörenin birbirinden ayrı tutulması: Weber’e göre görevler 

bunların yerine getirilmesi için işgal edilen makamlar, hiç kimsenin 

şahsi mülkiyeti gibi işleme tabi tutulamaz. Memurların ve diğer 

yönetsel görevlilerin kendilerine verilen görevleri yürütmek için 

gerekli olan kaynaklar üzerinde bir mülkiyet hakları yoktur. Benzer 

biçimde resmi iş ve özel iş, örgütsel gelir ve kişisel gelir kesin olarak 

birbirinden ayrıdırlar ( Şimşek, 1996: 54;  Ergun ve Polatoğlu, 1992: 

61 ) 

Örgüte karşı olabilecek dış müdahalelerin önlenmesi: Weber, 

örgütsel özgürlüklerin artırılması için, örgüt kaynaklarının her türlü 

dış müdahale ve denetimden uzak tutulmaları gerektiğini belirtir 

(Şimşek, 1996: 54). 

İşgörenlere ücret ve / veya maaş ödenmesi: Resmi görevlilerin 

aldığı düzenli parasal karşılık, genellikle, belirli bir aylık ve emekli 

aylığının sağladığı yaşlılık güvencesidir. Aylık, işçi ücretlerinde 

olduğu gibi yapılan işe göre değil, “statü”ye, yani işlevin türüne 

(rütbeye) göre ve buna ek olarak belki bir de hizmet süresine göre 

ölçülür (Weber, 1996: 290 vd.).   
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İşgörenlerin iş güvenliklerinin sağlanması: Görevin her türlü kişisel 

kaygıdan arındırılması, nesnel bir biçimde yerine getirilmesi; 

işgörenlerin örgüte bağlılıklarının artırılması için memura iş güvencesi 

sağlanmıştır. Örgütte belli bir hizmet süresini tamamlayan işgörenlere 

emeklilik ve buna bağlı sosyal haklar tanınmıştır. 

Kayıt ve haberleşmenin yazılı olarak yapılması ve ayrıntılı bir 

dosyalama sisteminin olması: Çağdaş bürokrasinin yönetimi ilk ya 

da müsvedde biçiminde saklanan yazılı belgelere (dosyalara) dayanır. 

Hiyerarşik mevkiler arasında kurulacak ilişkiler yazılı haberleşmeye 

dayandırılır ve bu evraklar ispat aracı olarak dosyalarda saklanır. 

1.3. Bürokrasi Eleştirileri  

Bürokratik örgüt modeli, Weber’den sonra Robert King Merton, 

Philip Selznick, Peter Blau ve Alvin Gouldner gibi düşünürler 

tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş ve daha da geliştirilmiştir. Bu 

düşünürler yaptıkları araştırmalarda örgütlerin, bürokratik olma veya 

olmama şeklinde sadece iki grup içinde değil, fakat yüksek derecede 

bürokratik yapıdan düşük derecede bürokratik yapıya kadar iki uç 

arasında çeşitli derecelerde bürokratik bir yapı olarak göründükleri 

sonucuna varmışlardır (Koçel, 1989: 74). 

Weber, bürokrasiyi ideal bir tip olarak ele alırken, bunun en iyi 

yönetim modeli anlamına geldiğini söylememektedir. O, ideal tipi 

teorik bir çerçeve çizmek amacıyla kavramlaştırmıştır. Weber’den 

sonraki bilimsel çalışmalar, ağırlıklı olarak bürokratik mekanizmanın 

işleyişinin doğurduğu olumsuzluklarla ilgili olmuşlardır. Bu başlık 
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altında bürokrasinin işleyişinden doğan olumsuzlukları ele alan ve 

bürokrasinin gelişmesine katkıda bulunan görüşlere yer verilmiştir.   

Bürokrasinin temel özelliklerinden olan işbölümü ve uzmanlaşma, 

verimliliği artırmak amacıyla geliştirilmiş olmasına rağmen 

uygulamada olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin 

uzmanlaşmış birimlerin örgütün bütününün amaçlarından oldukça 

farklı amaçlar geliştirdiği ya da birimler arasında örgüt amaçlarını 

olumsuz yönde etkileyen çatışma ve anlaşmazlıklar çıktığı 

gözlenebilmektedir. 

Bürokrasi modelinin araçları olan yasalar, kırtasiyeciliğe yol açmakta 

ve zamanla araç olmaktan çıkıp amaç haline gelebilmektedirler. 

Kumanda birliğini sağlamak, faaliyetleri kontrol ve koordine etmek ve 

fonksiyonel haberleşme sistemini oluşturmak amacıyla tesis edilmiş 

olan hiyerarşi kavramı aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı olmak 

üzere iki yönlü işlemesi gerekirken uygulamada sadece yukarıdan 

aşağıya doğru işlemektedir. 

Gayrı şahsilik ilkesi ise uygulamada davranışsal açıdan olumsuz 

sonuçlar doğurabilmektedir. İnsanın psiko-sosyal özellikleri göz ardı 

edildiği için örgüt içindeki davranışlara, insanın kişiliğini 

değiştirmeye varan ölçülerde müdahale edilebilmektedir. 

Bürokratik örgütlenme biçimi çok fazla eleştiri konusu olmuştur. Bu 

eleştirilerin bir anlamda bürokratik modelin gelişimine katkı sağladığı 

söylenebilir. Tezimizin konusu da bürokrasi ve kişilik ilişkilerindeki 

olumsuzlukların eleştirisine yöneliktir.  
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Aşağıda A. Robert Michels, Warren G. Bennis ve Victor A. 

Thompson ve Merton’un görüşleri özetlenecek ve bürokratik yönetimi 

ironik yaklaşımlarıyla eleştiren Parkinson Kanunu ile Peter İlkesi 

üzerinde durulacaktır. 

1.3.1. Robert Michels: Elit Yönetimi Olarak Bürokrasi 

Robert Michels Alman Sosyalist Partisi ve sendikalar üzerinde yaptığı 

incelemelerde, bürokratik yönetimin örgüt içi demokrasiyi 

engelleyeceği yönünde görüşler geliştirmiştir (Dereli, 1976: 186). 

1915 yılında kaleme aldığı “Oligarşinin Tunç Kanunu” isimli eserinde 

örgütlerin oligarşik eğilimler taşıdıklarını belirtmiş ve 

oligarşileşmelerinin temel nedenlerini şöyle sıralamıştır (Ergun ve 

Polatoğlu, 1992: 63-65): 

- Geniş ölçekli örgütlerde çalışanların çokluğundan bireylerin tüm 

kararlara katılması mümkün değildir. Dolayısıyla çalışan 

çokluğu, örgüt içi demokrasiyi engelleyen nedenlerden biridir. 

- İleri düzeyde uzmanlaşmış örgütlerde karmaşık sorunların 

çözümüne bütün üyeler katılamamakta ya da fikir 

uyuşmazlıkları ortaya çıkmaktadır. 

- Bürokratik örgütlerde iletişim araçlarının hiyerarşinin tepesinde 

yoğunlaşması önderin gücünün zaptedilemez, ele geçirilemez bir 

nitelik kazanmasına yol açmakta, bu da örgüt içi demokrasiyi 

yıpratmaktadır. 
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Michels, giderek artan bürokratik uygulamaların, yönetimi elit bir 

grubun tahakkümüne verdiğini ve bu yapıların oligarşik yönetimlere 

dönüştüğünü ileri sürmüştür. Michels’e göre, toplum, bürokratik 

idarenin teknik üstünlükleri için ağır bir bedel ödemektedir. Çünkü 

bürokratik yönetimlerin tamamının amacı sosyal ayrıcalıkları garanti 

altına almaktır (Şimşek, 1996: 56). 

Michels, yöneticiyi sosyo-psikolojik açıdan değerlendirdiği eserinde, 

yöneticinin elde ettiği saygınlığı bırakmak istemeyeceğini ve örgüte 

yöneltilecek rasyonel eleştirileri kişiliğine yönelmiş bir hakaret olarak 

göreceğini belirtmiştir (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 64). 

1.3.2. Warren G. Bennis: Bürokratik Örgütlerin Geleceği 

Bennis’e göre, Weber’in geliştirdiği bürokratik model, bürokrasiye 

çok iyi tanımlanmış teorik bir çerçeve sunmasına rağmen, çağımızın 

hızla gelişen şartlarına ayak uyduramamaktadır. Yönetimler teknolojik 

değişmelerin ortaya çıkardığı yeni durumlara kendilerini ayarlamak 

zorundadırlar. Oysa bürokrasi kesin bir biçimde belirlenmiş komuta 

zinciri ve katı kuralları ile çevrenin kendisinden beklediği biçimde 

süratli değişime ayak uyduramamaktadır. Bennis’in ifadesiyle 

söylemek gerekirse halen yaşanan “bilimsel ve teknolojik devrim” 

bürokrasinin geleceğini tehdit etmektedir (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 

67-69). 

Bennis geleceğe yönelik tahminlerinde, gelecek 25-50 yıl içinde 

örgütsel yaşamı biçimlendirecek olan çevre, nüfus özellikleri, iş 

değerleri, görev ve örgütsel amaçlar, örgüt yapıları ve motivasyon 

uygulamalarının bürokratik örgüt yapılarını çökerteceğini belirtmiştir 
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(Şimşek, 1996: 57). Çünkü bürokrasi modeli insanı edilgen bir araç 

olarak gördüğü gibi, örgüt çevresini durağan, basit ve kestirilebilir 

olarak nitelendirmektedir. 

Diğer yandan Weber’in mekanik bürokrasi modeli bireysel ihtiyaçlar 

ile yönetim amaçları arasındaki uyuşmazlığı çözmekte yetersiz 

kalmakta, birey ihtiyaçları ile örgüt amaçlarını birleştirememektedir. 

Bennis’in bürokratik örgüt yapılarına yönelttiği eleştirilerini aşağıdaki 

gibi formüle etmek mümkündür (Şimşek, 1996: 57): 

- Bürokrasi kişisel gelişmeyi engellemektedir. 

- Önceden görülemeyen durumları hesaba katmamaktadır. 

- Yeni ve bilimsel tekniklerin örgüt yapılarına uyarlanması 

mümkün değildir. 

- Çalışanların hiyerarşik tabakalara ayrılmaları statükonun 

güçlenmesine yol açmakta ve hem örgütsel gelişme, hem de 

çalışanlara yönelik eğitim ve geliştirme faaliyetleri 

engellenmektedir. 

- Bürokrasinin kontrol ve otorite siteminin ast-üst ilişkilerine önem 

vermemesi olumsuz sonuçlar doğurmakta ve örgüt geliştirmeye 

ilişkin fikirler üst yönetime iletilememektedir. 

- Çalışanlar, güvensizlik ve misilleme korkusuyla kendilerinden 

beklenen yararı sağlayamamaktadırlar. 
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Bennis’in bürokrasinin durağanlığına karşı örgüt yapılarının 

geliştirilmesiyle ilgili önerileri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Şimşek, 

1996: 60): 

- Örgütsel değişmeyi gerçekleştirebilecek planlanmış bir eğitim 

ve değişim sisteminin kurulması, 

- Örgütsel ihtiyaçların araştırılarak bir araya getirilmesi ve 

bunların karşılanmalarına yönelik çalışmalarda bulunulması, 

- İşle ilgili tecrübelere gereken önemi veren bir eğitim sisteminin 

uygulanması, 

- Bürolar ve müşteri sistemleri gibi bölümlerde değişime yönelik 

çalışmalar yapılması, 

- Örgüt sisteminde çalışanlar arasında işbirliğine yönelik 

değişiklikler yapılması, 

- Yapılan değişikliklerin sosyal içerikli bir felsefe temeline dayalı 

olarak uygulanması, 

- Değişikliklerin örgütün temel amaçlarını dikkate alınarak 

gerçekleştirilmesi. 

1.3.3. Victor A. Thompson: Bürokratizm 

Thompson, “büropatoloji” ya da “bürokratizm” olarak adlandırdığı 

örgütsel hastalığı, “her üyenin kendi bürosunu önemli ve vazgeçilmez 

olarak görmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Bu hastalığa yakalanan 

yöneticiler, örgüt içinde otoriter ve katı bir tutum sergilemekte, 
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çalışanları amaçların başarılmasında katkısı olmayan önemsiz üyeler 

olarak görmektedirler (Şimşek, 1996: 60-61).  

Bürokratizmin belirtilerinden önemlileri aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Baransel, 1979: 161 vd.): 

- Sorunları biçimsel olarak bir sonuca bağlama eğilimi ve bu 

eğilimin yol açtığı, işleri belirsiz bir süreye kadar erteleme, 

soruşturmalar yapma, rapor isteme, kayıt tutma, vb., 

- Üstlerden gelen talimatlara kayıtsız şartsız uyum, 

- Sorunları şartlı ele alma, 

- Alışılmış usul ve yöntemleri sorgulamadan harfi harfine 

uygulama, 

- Yazılı yönergelerle emir verme, 

- Gereksiz karşılıklı kontroller koyma,  

- Yetki aşımı, 

- Değişikliklere karşı direnme. 

 

Bürokratizmin tedavisi ise objektif ve subjektif bir dizi önlemler 

alınmak suretiyle mümkündür: 

 

- Yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde dağıtılması, 

-  İnsiyatif alanının genişletilmesi 

-  Herkesin kolayca anlayabileceği bir dil kullanılması, 
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-  Gereksiz kadroların ortadan kaldırılması. 

-  Sorumluluğun başkasına devredilmemesi, 

-  Çok yönlü eğitim, 

-  Halkla ilişkilerin geliştirilmesi, 

-  Bürokratik aygıtın yükünün hafifletilmesi, 

-  Bürokratik yönetimi halkın (örgütte çalışanların) kontrol 

etmesi. 

 

1.3.4. Nortchcote Parkinson: Parkinson Kanunu 

Kamu yönetimi ile özel işletmeler arasında nitelik açısından fark 

olmamakla birlikte özellikle kamu yönetiminde, çarkın işleyişine 

“yarına bırakabileceğin işi bu gün yapma” şeklinde sloganlaştırılan 

ilke yön vermektedir. Parkinson, izafî değerlendirmelerden ziyade 

yönetimin işleyişinde özellikle uygulamada karşılaşılan aksaklıklar 

üzerinde durmuş ve bulgularını mizahî bir yaklaşımla 

maddeleştirmiştir (Çelik, 1993: 54 vd.). 

Parkinson, kendi adını verdiği bulgularında, “yükselen piramit” 

kavramı ile bürokrasideki yetkilinin astlarının sayısını artırmakla 

ileride mevkiine yönelebilecek rekabeti önlediği gibi, kendisini 

örgütün vazgeçilmez bir unsuru olarak da koruduğu görüşünü ifade 

eder. Parkinson’a göre iş hacmiyle iş görenler arasında doğru orantılı 

bir ilişki yoktur, işler kendisine ayrılan zamanı doldurur. Komite ve 

üye sayılarının, hatta üyelerin kendilerinin toplantılarda görüşülen 

konularla ilgileri yoktur; personel seçiminde yetersizlik ve yanlılık 
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vardır. Örgüt büyüdükçe karmaşıklık ve yozlaşma artmakta; 

kırtasiyecilikle beraber giderler de yükselmektedir. Parkinson’un, 

tecrübelerinden hareketle ortaya koyduğu önermeler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Parkinson, 1996: 12 vd. ; Şimşek, 1997: 61 vd.): 

- Bürokratik örgütlerde iş hacmi ile çalışan sayısı ters orantılıdır 

Bürokratik örgüt yapılarında iş hacmi azalsa da, memur sayısı 

sürekli artmaktadır. 

- Memurlar, terfide, kendilerine rakip olabileceklerin değil, 

astlarının sayıca artmasını isterler ve birbirleri için iş yaratırlar. 

- Kamu bürokrasisinde komite, üreme hızı en yüksek bir 

yaratıktır. 

- Bir komitenin önemi, üye sayısıyla ters orantılıdır. 

- Komitelerde karar, ilgisizlerin oylarıyla alınır. 

- Toplantılarda konunun önemiyle tartışma süresi ters orantılıdır. 

- Personel seçimindeki uygulamalar yetersizdir. 

- Amaç ve ihtiyaçlardan daha çok, bütçelerdeki artışa önem 

verilmektedir. 

- Kamu bürokrasisinde hedef, memur sayısının artırılmasıdır. 

- Kamudaki örgütsel büyüme karmaşıklık, sıradanlık ve 

yozlaşmaya dönüşmektedir. 

- Gelişmiş kamu örgüt yapıları kırtasiyecilik uygulamalarını da 

beraberinde getirmektedir. 
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- Kamu bürokrasisinde etkin olmayan danışmanlık hizmetlerine 

rastlanmaktadır.  

Bürokratik yönetimlerin genelinde çok az işe girişilir fakat hiç bir şey 

başarılamaz; yüksek yöneticiler beceriksiz, orta kademe yöneticiler 

birbirlerine karşı komplo kurmakla meşguldürler, gençler ise oradan 

oraya ne yapacaklarını bilmeden dolaşırlar. Parkinson bu durumu 

“örgütsel inme” (felç) şeklinde tanımlamıştır. Betimlediği hastalık, 

aynı zamanda tıp literatüründe tanımlanan “Parkinson Hastalığı” ile 

örtüşmektedir. Hastalığın belirti ve evreleri şöyle sıralanmaktadır 

(Parkinson, 1996: 12 vd.): 

- Örgüte yeteneksiz fakat ihtiraslı bir yönetici dahil olur. 

- İkinci evrede, yeteneksiz yönetici hiyerarşinin üst kademesine 

kısmen ya da tamamen hakim olur. 

- Kendisinden yetenekli herkesi tasfiye eder; ilerde kendisine 

rakip olabilecekleri de terfi verilmemesi suretiyle engeller. 

- Üçüncü evrede örgüt, en tepeden en dibe kadar derin bir uyku 

içindedir (koma hali). 

 

Koma halini de evrelere ayıran Parkinson, hastalık yayıldıktan sonra 

örgütün kendi çabasıyla kurtulamayacağını, dışardan bir müdahalenin 

şart olduğunu vurgulamaktadır. Üçüncü evreye girmiş bir örgüt için 

ise artık kurtuluş ümidi yoktur. 
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1.3.5. Laurance J. Peter: Peter İlkesi 

Peter İlkesi, Parkinson Kanunu’nun aşılması ve yönetimin evrensel 

kurallarının ifadesidir. Raymond Hull ile birlikte geliştirdiği 

çalışmasında Peter, özetle, hiyerarşideki her memurun kişisel 

yetmezlik düzeyine ulaşacağını ve yetmezliğin evrensel olduğunu ileri 

sürmektedir (Peter ve Hull, 1985: 15 vd.). 

Çalışanlara örgütte yükselme bir hak olarak verildiği halde, çalışan bir 

noktada tıkanacağı için yetmezlik evrenseldir. Personel seçimi ve işe 

yerleştirme yöntemlerinin de yetmezlikle ilgisi vardır. 

Yetmezlik ilkesi açısından, bürokratik örgüt yapıları ile ilgili olarak 

aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur: 

- Bürokratik örgüt yapılarında yükselen herkes, kişisel yetmezlik 

düzeyine ulaşmak eğilimindedir. Ayrıca yetmezlik evrenseldir. 

- Bürokratik örgüt yapıları için, yetmezlik düzeyine henüz 

ulaşmayanlar iş çıkarabilirler. 

- Bürokraside, “ışınlama” yoluyla sahte veya baştan savma terfiler 

yapılıp, hiyerarşinin dışındakilerin gözleri boyanmaktadır. Bu 

anlamda, Peter İlkesinin, bürokratik örgüt yapılarında görülen 

istisnaları, istisna değildir. 

- Bürokratik yapıda, bir başka sahte yükseltme şekli de enine 

yayılmadır (süslü kaydırma). Enine yayılma yetersiz memura, 

kademe ve maaş artışı olmaksızın, yeni ve daha uzun bir ünvan 

verilmesi yolu ile yöneticilerin, o kişiyi ayak altından 

uzaklaştırmalarıdır. 
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- Kamu örgütlerindeki yetmezlik düzeyine ulaşan üstlerin, 

astlarını terfi ettirirken; düzenli ve kusursuz yazışma, üstlere tam 

saygı ve bağlılık, kurallara uyma gibi kurumsal değerleri ön 

plana çıkartmaları normaldir. Ayrıca, “görevi ters yüz edenler” 

ile “tepetaklakçılık” yapanların yükseltilmelerinde iç tutarlılığın 

verimli çalışmaya yeğlenmesi tehlikesi vardır. Bilindiği gibi, 

“görevin ters yüz edilmesi” araçlarla amaçların yer 

değiştirilmesi; kişisel yetmezlik düzeyine ulaşanların kendilerini 

yurttaşın emir ve hizmetindeki bir araç olarak değil, yurttaşı 

formların, hiyerarşinin ve yönetim geleneklerinin varlığını 

sürdüren bir hammadde kaynağı şeklinde görmeleridir. 

“Tepetaklakçılık” ise yetmezlik düzeyine ulaşmış bir üstün, 

astlarından verimli çalışma beklemek yerine, düzenli ve 

kusursuz yazışma, üstlere tam saygı ve bağlılık, kurallara uyma 

gibi kurumsal değerleri ön plana çıkarmasıdır (Peter ve Hull, 

1985: 15 vd.). 

- Bürokraside, her ne pahasına olursa olsun kamu hiyerarşisinin 

korunması esas alınarak, aşırı uçları oluşturan çok yeterli 

personel ile çok yetersizlerin “hiyerarşik budama” veya 

“hiyerarşik yaprak dökümü” kapsamında örgüt dışına itildikleri 

görülmektedir. Böylece, örgütte hiyerarşik yapılanmayı ve 

işleyişi hiç bir zaman aksatmayacak yetersizler, yeterliler ve az 

yeterliler grubu kalmış olacaktır.  
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- Baba veya dayı desteği ile hiyerarşik kast duvarının üstünde bir 

mevki edinenler, kişisel yetmezlik sınırına ulaşmadan bürokratik 

ömürlerini tamamlama imkanı elde edebilmektedirler. 

- Bürokraside, bir kademeden başka bir kademeye geçiş hızını, 

yani terfi hızını “çekiş- gücü” ve “itiş- gücü” 

belirleyebilmektedir. Peter’ a göre çekiş- gücü, hiyerarşinin 

önemli bir mevkiinde bulunan bir kişiyle akrabalık, evlilik 

ve/veya tanışıklık yoluyla ilişki içine girilmesidir. İtiş- gücü ise, 

çalışma, mesleki eğitim ve kendini yetiştirme gibi ikinci derece 

önemdeki konulara duyulan olağanüstü ilgidir. 

- Bürokrasideki personel seçimi ve işe yerleştirme yöntemleri 

yetersizlik düzeyi ile ilgili kılınmamaktadır. 

- Bürokratik yapıda sürekli yükselen, fakat yetmezlik düzeyine 

ulaşan kimselerde bir takım son durak göstergeleri oluşmaktadır. 

Peter’e göre, tikler ve garip alışkanlıklar, kalıplaşmış konuşma 

teknikleri, kağıt düşmanlığı (papirfobi), kağıt tutkusu 

(papiromani), resmi konuşmalar arasında fıkra anlatmak veya 

nutuk atmak son durak göstergeleri arasında sayılmaktadır 

(Peter ve Hull, 1985: 15 vd.; Şimşek, 1996: 70 vd.). 

1.3.6. Robert King Merton: Örgütsel Öğrenme 

Merton, örgütsel öğrenmenin yarattığı olumsuz fonksiyonlar ile 

ilgilenmiştir. Merton, örgüt üyelerinin kişiliklerindeki değişmelerin 

örgüt yapısında mevcut bir takım unsurların etkisiyle ortaya çıktığını 

kabul etmiştir. Merton, kişilik açısından getirdiği eleştirilerde, bir 
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takım uyarılarla karakteristik tepkiler arasındaki ilişkileri ifade 

etmektedir (Baransel, 1979: 179 vd.). 

Bürokratik modelin karakteristikleri arasında yer alan, önceden tahmin 

edilebilir ve güvenilir davranışlar geliştirilmesini sağlamak için 

hiyerarşik kontrole önem verilmesi sonucu üç durum ortaya çıkar: 

- Kişiliğin vurgulandığı ilişkilerde bir azalma olur. Bürokrasilerde 

gayrı şahsi roller gereği, insan kişiliğini kuruma yansıtamaz. 

Dolayısıyla insanın kişiliğinin esas alınmadığı bürokrasilerde 

kişiler sadece belli pozisyonların temsilcisi durumundadırlar ve 

her an yerlerini bir başkasına bırakmaları istenebilir. 

- Örgüt kurallarının örgüt üyeleri tarafından benimsenmesi 

giderek artar. Örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için konan 

kurallar, zamanla örgüt amaçlarından bağımsızlaşarak birer 

değer haline gelirler. Amaca ulaşmak için seçilen bir alternatif 

hareket tarzı amaç haline getirilebilir. 

- Kategorilere ayırmanın karar tekniği olarak daha fazla 

kullanılması, alternatifler arama zahmetine katlanmadan hazır 

şablonların uygulanması yoluna gitmeye sebep olabilir. Bireysel 

davranış ve hareketlerin savunulabilirlik derecesi yükselir, fakat 

müşterilerle olan ilişkilerde güçlüklerin artmasına yol açar. 

Bürokrasinin gerek tanım ve özelliklerinden hareketle, gerekse 

bürokrasi eleştirilerinde ele alındığı üzere bürokratik model 

“kişilikdışı” bir yapılanma öngörmektedir. Bu yapılanma, çalışanlar 

üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir. Aşağıda kişilik kavramı ele 
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alınacak, sonraki bölümlerde bürokrasinin kişilik üzerindeki olumsuz 

etkileri üzerinde durulacaktır.  

1.4. Kişilik 

Yapılan çeşitli tanımlamalarda kişilik; bir insanı başkalarından ayıran 

bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü olarak 

değerlendirilmiştir. Bir başka deyişle, kişilik kavramından bir insanı 

nesnel ve öznel yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygu, düşünce, 

tutum ve davranış özelliklerinin tümü anlaşılır (Köknel, 1997: 19).  

Kişilik, bireyin kendisine yönelik fizyolojik, zihinsel ve ruhsal 

özellikleri hakkındaki bilgisidir. Şu halde kişilik, insanın kendisinde 

olup bitenleri anlaması ve kendisine tatmin ve çıkar sağlayacak bir 

duruma geçmeyi istemesidir (Eren, 1991: 49). Diğer bir tanımla 

kişiliğin, kavram olarak ferdin yaşama tarzı olduğu söylenebilir. Bu 

yaşama tarzının içerisinde çok sayıda özellik, bilinen veya bilinmeyen, 

kimi birinci, kimi ikinci derece olmak üzere bir sürü boyut mevcuttur. 

Bunlar içinde yetenek, zekâ, eğitim, duygu, neşe, keder, öfke, inanç, 

arkadaşlık, gelenekler, toplumsallık, çıkarcılık, ahlak, göz rengi, 

konuşma şekli, sorumluluk, kültür, içtenlik, konuşkanlık, kıskançlık, 

sinirlilik gibi birkaçını örnek olarak vermek mümkündür.  

Kişilik, bir kişinin bütün özelliklerini yansıtan bir kavramdır. 

Psikolojik olarak kişilik söz konusu olduğu zaman, belirli ferdin bütün 

özellikleri anlatılmak istenir. Fakat davranışsal açıdan esas olarak 

kişilik, belirli bir ferdin zihinsel, bedensel ve ruhsal özelliklerinde 

görülen farklılıklardır. Daha doğrusu farklılıklarının hepsinin kendi 

davranış biçimlerine ve yaşama tarzına yansımasıdır. İnsanlar arası bir 
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takım benzerlikler olsa bile, kişilik kavramı, insanlar arası farklılıklar 

üzerine kurulmuş bir olgudur. Kişilik farklılığından söz etmek, 

temelde insanların taşıdığı değerlerin farklılığından söz etmektir. Bu 

durumda yeryüzünde hiçbir insan zihinsel, bedensel ve ruhsal açıdan 

birbirinin aynı değildir. Ne kadar insan yaşamışsa, o kadar da ayrı 

kişilik var demektir (Eroğlu, 1996: 138-139).  

Birey, kendi içindeki duygu ve düşünceleri olduğu kadar, kendi 

dışında yer alan insan, olay ve nesneleri de algılar. Bireyin kişiliği iç 

ve dış çevreyle kurduğu ilişkinin biçimini belirler. “İlişki biçimi” 

şeklinde tanımlanan kişilik soyut bir teori olmaktan çıkıp, bireyin her 

günkü davranışında gözlemlenebilen somut bir kavram olur 

(Cüceloğlu, 1997: 405-406). İnsanın kendisiyle ilişkisi, tabiatla 

ilişkisi, başka insanlarla ilişkisi ve Tanrı’yla ilişkisi onun kişiliğinin 

oluşmasında ve gelişmesinde hep temel bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnsanın kendisini bütünüyle dışına atamayacağı bu 

psikolojik, sosyal, doğal ve metafizik çevreleri göz önüne alındığında, 

kişilik hem psikolojinin, hem sosyolojinin, hem de felsefenin bir 

sorunu olarak ele alınıp incelenmeye yatkın olan bir kavramdır 

(Urhan, 1998: 9-10).  

Kişiliğin iç, öznel, dışa yansımayan yanı yorumlanarak; nesnel, dışa 

yansıyan yanıysa ölçülerek anlaşılmaya çalışılır. Kişiliğin öznel ve 

nesnel yanları arasındaki uyum ve tutarlılık, güçlü ve sağlıklı kişiliğin 

temelidir (Köknel, 1997: 22).  

Kişiliğin oluşumunda rol oynayan pek çok unsur vardır. Aşağıda 

bunlar incelenmiştir. 
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1.4.1. İnsan Kişiliğini Oluşturan Unsurlar  

Kişilik belirleyicilerinden ilki; bireyin duygusallık ve hareketlilik 

özelliklerini temsil eden mizaçtır. Bu kavram halk dilinde huy olarak 

da adlandırılır. Fertlerin mizaç özelliklerinden bir kısmı kalıtım 

yoluyla geçerken, bir kısmı da öğrenme yoluyla kazanılır. Mizaç veya 

huy, kişilerin duygusal denge durumlarını anlatır. Başlıca mizaç tipleri 

olarak, hafif kanlı –çok sevimli ve neşeli-, ağırkanlı –sert ve donuk-, 

melankolik –sevdalı, hüzünlü ve aşırı duygusal- ve asabi –öfkeli, 

saldırgan ve heyecanlı- tiplerini sayabiliriz.  

Kişiliğin belirleyicilerinden ikincisi; yetenektir. Yetenek, zihinsel ve 

bedensel olmak üzere ikiye ayrılır. Zihinsel yetenek, kişinin belirli 

ilişkileri kavrayabilme, analiz edebilme gibi zihinsel özelliklerini ifade 

ederken; bedensel yetenek kişilerin duyu organları aracılığıyla bazı 

olguları gerçekleştirebilme özelliğidir.  

Kişiliğin üçüncü ve önemli yönünü oluşturan karakter kavramı ise, 

kişiliğin sosyal ve ahlaki özelliklerini ifade eder (Eroğlu, 1996: 149-

150).  Ahlak felsefesinde karakter; kişinin kendi kendisine egemen 

olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve 

eylemlerinde tutarlı-sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü 

olarak tanımlanmaktadır (Akarsu, 1984: 104). Karakter, sosyal bir 

kavramdır. Ancak bir insanın çevresi ile olan ilişkilerini göz önünde 

bulundurduğumuz zaman bir karakter özelliğinden bahsedebiliriz. 

Karakter, ruhsal bir tavırdır; bir insanın içerisinde yaşadığı çevreye 

yaklaşımının ayırt edici niteliğini oluşturmaktadır. Karakter 

özellikleri, bir insanın çevresine, başka insanlara, içerisinde yaşadığı 
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topluma ve genellikle hayatın gereklerine karşı takındığı tavrı 

anlamamızı mümkün kılmaktadır (Adler, 1997: 291-292).  

Karakter, tek tek davranışlardan hareketle ulaşılan bir kavram değil, 

insanın tüm durumlar karşısındaki davranışları belirleyen değer 

yargılarının tutarlı olması durumudur. Konuya bu yönden 

bakıldığında, bir bireyin hangi yapılanma ve ilişki biçimi içerisinde 

nasıl davranacağını, karakter yapısından anlayabilme imkânına sahip 

olunabileceği görülmektedir. Davranışlarını, toplumdaki sosyal 

değerler sistemine ve ahlak yapısına uyduran ve benimseyenlere 

“karakterli” ifadesini; buna karşılık davranışlarını toplum yapısına 

uydurmayan kişilere de “karaktersiz” ifadesini kullanmak 

mümkündür. Gerçekte, olumsuz kişilik özellikleri göz önüne alınarak 

bazı kişiler hakkında kullanılan “şahsiyetsiz” nitelemesi, kişiliğin 

olmadığı anlamında değil de, kişiliğin “karakter” dilimindeki 

uyumsuzluğu ve olumsuzluğu vurgulamak için kullanılmaktadır 

(Eroğlu, 1996: 149).  

Kişilik gelişimiyle ilgili farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Sosyoloji 

kökenli psikologlar, sosyalleşme, öğrenme gibi sosyal kavramları 

öncelerken; psikoloji kökenliler ise kalıtım, içgüdü gibi kavramlardan 

hareket etmişlerdir. Kişilikle ilgili olarak geliştirilen yeni kuramlar ise 

benlik kuramları adıyla anılmakta ve insan davranışlarını insanın 

geleceğine yönelik olarak açıklamaya çalışmaktadırlar. 

Freud, insanı iç dürtülerin elinde sürekli itilen bir varlık; öğrenme 

psikologları ise çevresel koşulların tutsağı olarak görür. Buna karşılık 

benlik kuramcıları, insan doğasının sürekli mutluluk aradığına, insanın 
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kendisi ve doğasıyla uyum içinde yaşamak için bilinçli olarak 

seçimler yaptığına inanır. Gerek Freud’un, gerekse öğrenme 

kuramlarının insana yaklaşımı oldukça mekaniktir. Freud’un 

yaklaşımında iç güçlerin  -id , ego, üst ben- arasındaki çatışma bireyin 

davranışını ve psikolojik dünyasını oluşturur. Öğrenme kuramları, dış 

olayların –ödüllendirme ve cezalandırma- bireyin davranışını 

belirlediğini savunur. Her iki yaklaşım da bireye pek karar verme ve 

seçme imkanı tanımaz. Benlik kuramı ise, bireyin yaşamını 

doyumluluğa ulaştırma yönünde sürekli seçim yaptığını savunur. 

Benlik kuramını destekleyen psikologlara göre, birey son derece 

karmaşık bir organizmadır ve kendi kaderi üzerinde kendi karar verme 

gücü vardır. Birey, iyiye gitme, gelişme ve mutluluğa ulaşma yönünde 

kararlar verir (Cüceloğlu, 1997: 427-428).  

Benlik kavramının en önemli karakteristiği, her benliğin bir kimliği 

olmasıdır. Kimlik, kişinin spesifik ve karakteristik amaçları olmasını 

ve bu amaçlara ulaşabilmek için belirli ve tutarlı davranış örüntüleri 

geliştirmesini içerir. Kimliğin ikinci yönünü ise, kişinin varoluşundan 

haberdar olabilmesini içerir. Bu kavram, kişinin üyesi olduğu 

toplumun beklentilerini yok sayarak kendi iç yaşantısı doğrultusunda 

davranmasını tanımlar. Bir diğer ifade ile bir insanın gerçek kimliği, 

yaşadığı olayların ne olduğu değil, o olayların kişi tarafından nasıl 

yaşandığına göre belirlenir. Ericson, kimliği “kişinin değişmezliğini 

ve sürekliliğinin içinde bulunduğu anda algılaması” biçiminde 

tanımlamıştır. Kimliğin çeşitli yönleri tartışılırken “toplum tarafından 

biçimlendirme” ile “gerçek benliğinden haberdar olma”, “içsel 

yaşantılardan haberdar olma” kavramları arasındaki çatışma da 
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vurgulanmaktadır      (Geçtan,1982: 201). Bu yaklaşımlardan her biri 

insan gerçekliğinin farklı algılanabileceğini ve insanın gerçeği farklı 

algılayabileceğini göstermektedir. 

Glasser, gerçekliği başkalarından farklı algılayışımızın önemli 

sebeplerinden biri olarak, tek tek her insana özgü olan “nitelikler 

dünyası” olduğunu söyler. Bu küçük kişisel dünya, doğumdan kısa bir 

süre sonra hafızada şekillenmeye başlar. Hayat boyu oluşturulmaya ve 

yeniden oluşturulmaya devam eden bu dünya belli resimlerden oluşur. 

Bunlar, temel ihtiyaçlarımızdan birini ya da daha fazlasını tatmin 

etmenin en iyi yollarını gösterir (Glasser, 1999: 59). Daha önce 

değinilen “bilişsel çelişki” kuramına benzer bir çatışmadan bahseden 

Glasser, nitelik dünyamızda aynı anda birbiriyle zıt iki resim varsa, 

ortada bir çatışma olacağını söyler. Bunlardan birine ne kadar ağırlık 

verirseniz, diğeri tatminden o kadar yoksun kalır. Her ikisini de 

istediğimiz sürece bu tatminsizlik hep yaşanacaktır. Çatışmanın 

şiddeti birbiriyle zıt olan resimlerin ne kadar güçlü olduklarıyla doğru 

orantılıdır. Her iki resim de güçlüyse çatışma acı vericidir (Glasser, 

1999: 139). Ona göre, kendimizi her iyi hissedişimizde, gerçek 

dünyada yer alanlarla – biri, bir şey ya da bir inanç- bunların nitelik 

dünyamızdaki resmi birbirini tutuyor demektir.  

Kişilik belirleyicilerinin davranışa yansıyan yönünü oluşturan karakter 

oluşumunda toplumsal ve kişisel değer yargılarının önemli bir payı 

vardır. Aşağıda insan davranışlarını yönlendiren değer yargılarının 

oluşumu ve kişilikle ilişkisi incelenmiştir. 
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1.4.2. Kişilik – Etik – Ahlak İlişkisi 

Etik kavramı önceleri felsefenin bir konusu iken, daha sonraları etik 

yahut törebilim şeklinde, ahlakî değerlerin özünü ve temellerini 

araştıran ayrı bilim dalı haline gelmiştir. Genel anlamda İnsanın 

bireysel ve sosyal hayatındaki ahlakî davranışları ile ilgili sorunları ele 

alıp inceleyen felsefe dalı şeklinde tanımlanmaktadır. Flsefe ideal 

olanın arayışı olması hasebiyle, feksefenin bir alanı olan etik de 

davranış alanında “iyi olan nedir?” ya da “ne yapmalıyız?” gibi 

soruları kendisine ödev olarak koyan felsefe dalıdır (Akarsu, 1984:62 

). Etik, doğru veya yanlış davranışın teorisi olurken, ahlak onun 

pratiği olmaktadır. Ahlaki değil de etik ilkelerden, etik değil de ahlaki 

davranış biçimlerinden söz etmek, daha doğrudur. Yani etik, bir 

kişinin belli bir durumda davranışlarına kaynaklık teşkil eden değerler 

ile ilgili iken; ahlak bu değerlerin davranışa yansıması, hayata 

aktarılma biçimi olarak kabul görmektedir (Billington, 1997: 45). 

İnsanın toplumla olan münasebetlerinin, bir yerde karakterini 

meydana getiren etik ilişki değerleri, sevgi, saygı, minnet, güven vb. 

bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde kıymet hükümlerini belirlediği 

yaşantılarıdır (Akarsu, 1984; Kuçuradi, 1996: 176).  

Bireysel anlamda etik, insanın bütün hareket ve faaliyetlerinin 

temelini, yani onun tartışmalarında, konuşmalarında, tavır 

takınmasında, bir şeyi savunması ya da reddetmesinde bir şeyi 

sevmesinde veya nefret etmesinde, bir şeyi beğenmesinde veya 

beğenmemesinde, bir şeye saygı göstermesinde veya 

göstermemesinde vb. davranışlarının, hareket ve eylemlerinin tümü 
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“kıymet” olarak adlandırılan değerlerle belirlenmektedir 

(Mengüşoğlu, 1965Ç 15). Bireysel etik, toplumsal değerlerin taklit, 

eğitim vb. yollarla yaşanmasının ilerisinde, bu değerlerin, bireylerin 

kişilik oluşumunda temellenmesi ve bireylerin davranışlarında bilinçli 

hareket noktaları haline gelmesi ile yakın bir ilişki içindedir. O halde 

bireysel etik; “kişinin davranışlarını temellendiren kıymet hükümleri 

hakkında sahip olduğu bilinçtir” denebilir.  

İnsan olmanın değerinin bilgisine sahip olan ve her eylem ve 

tutumunda bunu hesaba katan kişinin dürüst, saygılı, eşitlikçi, 

dolayısıyla “özgür” olmak gibi özellikleri etik kişilik değerleridir. Etik 

değerlere birey açısından bakıldığında; bu değerler, birey yaşamının 

sürekliliği, eylemde bulunma ve tutum oluşturma imkânlarının bilgisi 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Kuçuradi, 1996: 175). Bireyin 

toplumla olan ilişkilerinde ve kendi içsel duygularında temel aldığı 

kıymet hükümlerinden hareketle davranış geliştirmesi, bu 

davranışların toplum hayatında değerlendirilmesi, etiğin toplumsal 

alana yansıması, “ahlak” kavramı ile açıklanabilir.  Yani sahip olunan 

etik değerler, toplumsal hayata katılan bireyin davranışlarına ahlâk 

olarak yansıyacaktır. 

Etik, çeşitli ahlaklardan bağımsız olarak kişilerin eylemlerine ilişkin 

felsefi bilgisidir. Her eylemde bir arka plan, içinde yapıldığı tekliği 

olan bir durum ve eylemin yöneldiği ya başka belirli bir kişi ya da bir 

insan durumu vardır. Bu nedenle eylemde bulunan her kişi, başka bir 

kişi veya insan durumu ile ilişki içindedir. Buradan hareketle etiğin, 
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kişilerce kurulan bir tür ilişkinin ve bu ilişkideki eylemin bilgisi 

olduğu söylenebilir.  

Etiğin ana konusunun eylem ve bu eylemle ilgili tüm unsurlar olduğu 

söylenebilir. Kişiyi eyleme götüren etkenler kadar, eylemin içinde 

yapıldığı şartlar, eylemin yöneldiği şey, eylemin sonuçları, eylemin 

doğruluğu veya yanlışlığı ve gerektiğinde doğruluğun 

temellendirilmesi etiğin alanını oluşturmaktadır (Tepe, 1992: 6). Daha 

önce değinilen kişilik ve karakter tanımlamalarında belirtilen, kişinin 

düşünüş ve eylemlerinin tutarlılığını belirleyen, kişinin sahip olduğu 

etik değerleri olmaktadır. Dolayısıyla karakter, bireysel etik sürecinin 

herhangi bir kişide ne ölçüde yaşadığını, etik değerlerin bu kişinin 

davranışlarına ne ölçüde yön verdiğini gösteren bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Karakter, tüm durumlarda kişinin 

davranışlarını belirleyen etik değerlerin özümsenmesi durumudur.  

İnsanın ruhsal hayatı, gayesi ile belirlenmiştir. İnsanın bütün 

etkinlikleri her zaman için var olan belli bir gayeye doğru 

yönlenmedikçe, etkinliklerini belirleyen, değiştiren ve sürekliliğini 

sağlayan bir gaye bulunmadıkça hiçbir insanın düşünmesi, istemesi ve 

hayal kurması mümkün değildir (Adler, 1997: 118). Olumlu bir benlik 

bilinci geliştirebilmemiz için koşulsuz bir sevgi –unconditional love- 

içinde yetişmemiz gerekir. Koşulsuz sevgi, birey ne yaparsa yapsın, 

onun sevgi ve saygıya layık olduğunu kabul eden anlayışın ürünüdür 

(Cüceloğlu, 1997: 428). Bizim kültürümüzün temeli de sevgi üzerine 

kurulmuştur. Kültürümüzün felsefi-mistik tarafını oluşturan tasavvuf; 

insandan öte, her canlıyı sevme anlayışının ürünüdür. Yunus Emre 
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“Yaratılmışı severiz Yaratan’dan ötürü” dizeleriyle bu duyguyu dile 

getirmektedir. İnsanların gayelerini belirleyen değerler, aynı zamanda 

onun davranışlarını da yönlendirecektir. Günümüzde erdemin, doğru 

yaşamanın, mutluluğun şartı olarak kabul edilen “insanın kendisine 

ilişkin bilgisi” yani ruhbilim, artık pazar araştırmasında, siyasal 

propagandada, reklamcılıkta vb. de başkalarını ve kendimizi daha iyi 

güdümlemek için kullanılabilecek bir araca dönüştürülerek 

yozlaştırılmıştır (Fromm, 1996: 82). Alexis Carrel, pozitif bilimlerin 

öne çıkarılarak insanın ikinci plana atılmasını eleştirir. Ona göre, 

insan her şeyin ölçüsü olmalıydı. Oysa insan, kendi yarattığı alemde 

bir yabancıdır. Bu alemi kendisi için teşkilatlandırmayı bilememiştir, 

çünkü kendi tabiatına dair olumlu bir bilgisi yoktur. Cansız şeyler 

ilimlerinin, canlı varlıklar ilimlerine nazaran muazzam ilerleme 

kaydetmiş olması, insanlık tarihinin en feci hadiselerinden birisidir. 

Zekamız ve buluşlarımızla kurulan çevre, bizim ne boyumuza ne de 

biçimimize uygundur. Bize yaramıyor. Bu çevrede bedbahtız (Carrel, 

1979: 47). Kutsallarından, erdemlerinden soyutlanan insanın gayesi 

olarak maddi değerlerin yüceltilmesi, insanı da, hayatı da 

yozlaştırmıştır. Eric Hoffer, insanın bir bayrak, bir namus, bir fikir, bir 

efsane ve benzeri soyut ve metafizik boyutu olan değerler için ölümü 

dahi göze alabilmesinin anlamsız olmadığını; asıl anlamsız olanın 

maddi değerler için canın feda edilmesi olduğunu söyler. Hiç şüphe 

yok ki, maddi şeyler arasında en kıymetlisi, insanın kendi hayatıdır. 

Bundan daha az değerli maddi amaçlar için hayatın feda edilmesi 

düşünülemez (Hoffer, 1993: 101). “İhtiras, doyumsuzluk, bencillik ve 

kendi çıkarlarını maksimize etme arzusu gibi özellikleri insanın 
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başlıca nitelikleri olarak, hem de değişmez nitelikleri olarak kabul 

etmek, insanı tanımlamak değil; düpedüz aşağılamaktır” diyen 

Serter’e göre; insan kendine atfedilen bu aşağılamayı hak 

etmemektedir. Üstüne zorla giydirilen bu ihtiras elbisesini yırtıp, 

erdemleri, sevgisi ve özgün yapısı ile artık hem kendini, hem de 

dünyayı değiştirebilecek güce sahip olduğunu fark etmek zorundadır 

(Serter, 1996: 283-284).  

Adler, “devleri besleyen şey sadece özgürlüktür. Zorlama ya da baskı, 

öldürmekten ve yıkmaktan başka ne yapabilir?” diye sormaktadır 

(Adler, 1997: 116). Tutkular, insanı kolayca başkalarının güdümüne 

sokabilen bir bağlılığın da yaratıcılarıdır. Madde tutkusu, şöhret 

tutkusu gibi insani zaafların bir kez pençesine düşen insan, bu 

tutkularına ulaşabilmek için, çevresindekilerce kullanılmaya, istemese 

dahi onların isteklerine boyun eğmeye rıza gösterir hale gelecektir. 

İnsan, güçlü bir kişilik kazandıkça, bağımlılıktan kurtularak 

kararlarında ve yaşamında özgürleşmektedir (Serter, 1996: 243-244).  

Bürokrasinin insanın kişilik alanını daraltan bir yönü vardır. 

Bürokrasiden insanın özgürleştirilmesi, kendini gerçekleştirebileceği 

bir vasata kavuşturulması gerekir. Dar bir alanda hayatının anlamını, 

ruhsal gayelerini, varoluş sebeplerini araştırmaya imkan bulamayan 

insan, yukarıda sayılan kişilik geliştirememenin sonuçlarıyla karşı 

karşıya kalabilmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE BÜROKRASİ 

Bu başlık altında Türkiye’deki bürokrasinin gelişimi ve yapısal 

özellikleri uygulamalardan ve bürokrasinin genel özelliklerinden 

hareketle genel hatlarıyla kişilik kavramıyla ilişkili olarak 

incelenecektir. 

2.1. Gelişimi 

Türk kamu bürokrasisinin gelişimini ve bütün özelliklerini araştırmak 

bu çalışmanın sınırlarını aşacaktır. Burada, kişiliği ilgilendiren 

yönleriyle Türk bürokrasisinin bazı özellikleri vurgulanacaktır.   

Ülkemizde batılı anlamda bürokratik kurumların oluşturulmasına 

yönelik ilk ciddi atılım II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. 

Osmanlı bürokrasisinin biçimsel yapısının değiştirilmesine yönelik 

faaliyetlerin yoğunluk kazandığı bu dönemde, özellikle sonraki 

dönemlerde hâkim olacak bürokrat tipinin yetiştirilmesinde öncülük 

yapan bir faaliyet olarak Avrupa’ya devlet tarafından öğrenciler 

yollandığını görüyoruz. Bernard Lewis, bu öğrencilerin memlekete 

dönüşlerinde idari reformlarda olumlu rol oynadıklarını, elçilik 

kadrolarında görev alan genç diplomat ve tercümanların batının 

doğrudan doğruya etkisine şahsen açık kalma fırsatını bulduklarını 

söyleyerek, bu etkinin önemini bundan sonraki yarım yüzyılın 

reformcu devlet adamı ve liderlerin hemen hepsinin bu elçiliklerde 

hizmet görmüş kimseler olduğu görüşüyle gerekçelendirmektedir 
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(Şener, 1986: 143). Cemil Meriç’in ifadesiyle; "Artık nüfuz ve iktidar 

yolu ne medreseden geçiyordu, ne ordudan. Tercüme odalarıyla 

sefaretler, ikbalin biricik şehrâhıydı." (Meriç, 1980: 281). Bu dönemde 

(1850-1920) yabancı devletlerin elçi ve konsolosluklarının yönetimde 

nüfuzlarının arttığını görüyoruz. Öyle ki bürokratları Fransa 

yandaşları, İngiltere yandaşları ve Rusya yandaşları gibi 

sınıflandırmak mümkündü (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 75-76). 

Hariciye nezareti mensubu Osmanlı diplomatlarının rolünü batılı 

meslektaşlarından genel anlamda ayıran nokta, temsil ettikleri devleti 

dış dünyaya tanıtmaktan çok, vatandaşın gözünde diş dünyayı temsil 

etmeleriydi (Findley,1996: 12). 

Türk bürokrasisi patrimonyal bir bürokrasi olarak doğmuştu. Bunun 

ortaya çıkışındaki önemli faktörler, otoritenin geleneksel niteliği, katı 

merkez-kenar karşıtlığı, merkezde liderin (şefin, padişahın) ülkenin 

maliki olarak gözükmesi Osmanlı-Türk bürokratik kurumlaşmasında 

belirgin olarak görülmektedir (Heper, 1977: 55). “Akılcı bir yönetim 

modeli” olarak değerlendirilen bürokrasi modeli “reform” 

hareketlerinin başladığı Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından 

itibaren Weberyen kuramın öngörülerinin aksine, siyasal elitle 

özdeşleşerek, toplumu (halkı) dönüştürmeye yönelik bir "değişim 

ajanı" olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar yönetim felsefesi olarak 

farklı bir anlayış üzerine kurulmuş olsa bile Cumhuriyet Türkiye'si, 

sahip olduğu kadro itibari ile büyük ölçüde Osmanlı mirasını 

devralmıştır. Nitekim Osmanlı memur kadrosunun % 93'ü, sivil 

 
 Necdet Sevinç, bu öğrencilerin tümünün gayrimüslimlerin çocukları olduğunu 

iddia etmektedir (Sevinç, 1992: 241). 



 
 45 

görevlilerin ise %85'i Cumhuriyet Türkiye'sinde de istihdam 

edilmiştir. Dolayısıyla dönemin anlayışı içinde "radikal bir 

modernleşme projesi" olsa da "bürokratik yönetim geleneği" itibariyle 

bir "süreklilik" söz konusudur (Bozkurt, 1998: 3571). Türkiye 

Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki bürokratik 

sistemi ve bu sistemin toplumda oluşturduğu olumlu ve olumsuz 

tutum, davranış ve değerleri miras olarak almıştır (Ergun ve Polatoğlu, 

1992: 76).  

Tek parti devrinde devletle bütünleşen bürokrasi Kemalist ilkeleri 

toplumda yerleştirme fonksiyonunu benimsemiştir. Atatürk, toplumun 

belli bir kültür düzeyine ulaşmadan halkın, halk tarafından halk için 

yönetilmesinin uygun olacağına inanmıyordu. Bu yaklaşım “üstün 

merkez”, “uyan kenar” geleneğinin devam etmesi sonucunu 

doğurmuştur (Heper, 1977: 72). Tek partili toplumlarda siyasal güç, 

partide toplanmıştır. Yönetim aracı, esas olarak partinin ekonomik ve 

siyasal kararlarını uygulamak için mevcuttur. Böyle bir rejimde 

idarenin “tarafsızlığı söz konusu edilemez. Partiye sadakat asıldır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, “siyasetle uğraşan bürokrasi tipi” 

ortaya çıkmıştır. Parti bürokrasileri, etkin bir kamu hizmetini yerine 

getirmekten çok halkı “benimsenen siyasi ideolojinin onlara 

aşılanması” ve “yeni rejime siyasi bağlılık” sağlanması yolunda 

çalışmaktadırlar (Bozkurt, 1998: 3571).  

Gencay Şaylan, 1923-1950 yılları arası bürokrasi değerlendirmesinde 

bürokrasinin gücünün iki yönlü sürece bağlı olarak belirlendiğini 

söylemektedir. Bir yanda bürokrasinin Milli Kurtuluş Savaşı’ndaki 
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öncülüğü ve daha sonra iktidara el koyma olgusu dururken; diğer 

yanda toplumda yüksek statüye sahip ve modernleştirme etkeni olan 

laik, batılı eğitim görmüş kişilerin başka iş alanı olmaması nedeni ile 

bürokrat olmaları yer alıyordu. Özellikle bu dönemde bürokrasiyi 

ifade eden memur terimi, halka hizmet eden değil, emreden şeklinde 

anlamlandırılmaktadır. “Ceberrut devlet”, “jandarma devlet” siyasi 

mücadelelerde kullanılan slogan olmuştur. Uzun yıllar Türk siyasal 

seçkinleri grubunu meydana getiren CHP’nin orta ve yukarı lider 

kadrosu çoğunlukla devlet bürokratlarından meydana gelmektedir 

(Şaylan, 1974: 76). Böylece kendisine geniş yetkiler tanınan, ücret ve 

özlük hakları sağlam ilkelere bağlanan ve hukuki güvenceler getirilen 

bürokrasi, toplumda üstün bir sosyal statüye sahip olmuştur. Giyinişi, 

davranışı, toplumsal değerleri ve mali statüsüyle toplumun geri 

kalanından oldukça farklı bir grup ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya 

Savaşı yıllarında sıkıntı çekilen ihtiyaç maddelerinin dağıtımında 

memurlara ayrıcalıklı politika izlenmesi ve kimi vergilerin tahsilinde 

katı yöntemler uygulanması, kendisine tepeden bakan bürokrasiye 

karşı olumsuz duygular besleyen halkla bürokrasinin arasının iyice 

açılmasına yol açılmıştır (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 78-79). Feyzullah 

Eroğlu’nun tespitiyle; Türk bürokrasisinde gözlenen tarihsel ve 

toplumsal yansıma gösteriyor ki, yabancılaşma, gerçek yabancılardan 

(devşirme) Türk bürokratlarının yabancılaşmasına doğru bir seyir 

takip etmiştir (Eroğlu, 1993: 237). Geçmişteki halktan kopuk 

devşirme “kapı kulları”, cumhuriyet döneminde de halktan koparak 

(hatta büyük ölçüde ona yabancılaşarak) batılı/modern dünyanın 
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değerler sisteminden etkilenmişlerdir*. Bürokrasi büyük ölçüde eğitim 

imkânlarından mahrum kalmış halka adeta “güdülmesi gereken bir 

sürü” felsefesi ile bakmıştır. Örneğin ünlü Ankara Valisi Nevzat 

Tandoğan’ın “Bu ülkeye komünizm gerekiyorsa onu da biz getiririz” 

sözü,  bürokrasinin halka bakış açısını veciz bir şekilde ortaya 

koymaktadır (Bozkurt, 1998: 3573). DP döneminde bürokrasi, sosyal 

değişme ajanı olmaktan çıkarılarak yasama organı tarafından 

denetlenen, yürütme organının bir kolu haline getirilmek istenmiştir. 

Ayrıca, “bakanlık emrine alma, re’sen emekliye sevketme”, “hükümet 

işlerine karşı yargı yolunu kapatma” şeklinde memurlar hukukunda 

yapılan düzenlemelerle DP’liler “memur sultası”nı kırma iddiası 

içinde olmuşlardır. Fakat DP yönetimine karşı tepkilerin artışına 

paralel olarak asker, sivil bürokrasi ve CHP eliti, 1960 darbesiyle 

siyasal iktidara el koymuştur (Bozkurt, 1998: 3576-3577).  

1950’den itibaren Türk ekonomisinin oldukça süratli gelişmesi ve özel 

kesimde büyük işletmelerin kurulmaya başlamasıyla serbest 

mesleklerin prestiji geleneksel iş alanlarına (devlet memurluğu) oranla 

oldukça artmıştır. Özel kesimde verilen yüksek ücretler ve bürokratlar 

üzerindeki siyasi baskı ve müdahaleler sonucu, bürokratlar kendilerine 

uygun iş imkânları bulduklarında özel kesime geçmektedirler (Ergun 

ve Polatoğlu, 1992: 80). 

 
* Kadir Cangızbay, insan devşirme işinin amaçlarına ve kaidelerine uygun bir 

biçimde gerçekleştirilemez hale gelmesiyle neredeyse eşzamanlı olarak Osmanlı’nın 

bir muhacirler ülkesi haline geldiğini ve muhacirin devşirme-kapıkuluna benzer 

biçimde fonksiyon icra ettiğine değinmektedir ( Cangızbay, 1998: 3562). 
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Genel olarak söylemek gerekirse, Türk bürokrasisi “çağdaşlaşma” 

(batılılaşma) miti çerçevesinde oluşmuş ve yönetim politikalarını 

yönettiği halktan bağımsız olarak oluşturan ayrı bir sınıf 

görünümündedir. Bu durum Metin Heper’in Giovanni Sartori’den 

naklettiği genel bürokratik tutuma da uygun düşmektedir: Fransız 

Devrimi ile, krala ait olan egemenlik yahut “Létat c’est moi” (devlet 

benim) anlayışı “genel kamu çıkarı” anlayışına dönüşmüştür. Ancak 

söz konusu kamu çıkarı, toplumsal grup ve sınıfların somut 

çıkarlarından soyutlanarak kavramlaştırılmıştır. Bu Bonapartist yahut 

bürokratik devlet görüşüdür. Bürokrasi “hizmetin icaplarının” ne 

olduğunu kendisi saptamak istemektedir (Heper, 1977: 40).  

2.2. Türk Bürokrasisinin Yapısal Özellikleri  

Bürokrasi, Weber’in modelinde “ideal tip” olarak nitelendirilse de 

uygulamada ülkelerin çeşitli yapısal özelliklerine göre değişiklikler 

gösterir. Ülkemizde de yönetim geleneğimizden, kültürel yapıdan 

kaynaklanan farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu farklılıklar, kişiliği 

ilgilendiren boyutlarıyla aşağıda ele alınmaktadır.  

2.2.1. Halkla İlişkiler ve Gizlilik 

Türk bürokrasisinin gizlilik vasfı çok yönlü nedenlere dayanmaktadır. 

Öncelikle bürokrasinin “modernleşme” anlayışıyla paralel olarak 

gelişmesi, halkı dönüştürme kaygısıyla birlikte oluşması, halkı 

yönetimden uzak tutmak gerekliliğini doğurmuştur. Öte yandan 

Kurtuluş Savaşı sonrası imkânsızlıklarının halkın çok yönlü 

ihtiyaçlarına cevap verme imkânlarından yoksun olan bürokrasiyi 

halktan uzaklaştırmış olabilecektir. Kapalı yönetim anlayışının bir 
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önemli sebebi de Türk bürokrasisinin gelenekçi, seçkinci ve formalist 

eğilimli olmasıdır. Memurlar toplumsal köken ve aile bileşimi 

açısından oldukça türdeş bir görünüm içerisindedirler. Memurların 

%40’ının babası da memurdur. Memurların kayınpederlerinin %36’sı 

devlet memurudur. Evli her beş memurdan ikisinin eşi de memurdur 

(Bozkurt, 1980: 203-204).  

Dodd, 1965’te üst kademe idarecilerinden %74’ünün babasının 

idareci, subay yahut diğer bir meslek sahibi olduğunu, aynı grubun 

%32’sinin büyükbabasının da bu gruplara mensup olduğunu 

saptamıştır. Mıhçıoğlu da 1968’de idarecilerin babalarının 

“çoğunlukla” bürokrat olduğunu ve bu idarecilerin “toplumun 

ayrıcalıklı kesimlerinden” geldiklerini belirtmiştir (Heper, 1977: 80). 

Bürokrasi kapalı bir aile görünümündedir. Türk personel sistemi, 

Cumhuriyetin ilk 40 yılı içinde hukuk yönünden güvenceli, ekonomik 

yönden çekici, toplumsal yönden saygınlığı yüksek, kendi içinde 

disiplinli ve hiyerarşik, halkla ilişkilerinde otoriter ve vesayetçi, 

hizmet açısından kuralcı, biçimci ve ağır işleyen bir sistem 

görünümdedir. Bu özellikler, iç ve dış güvenliğin korunması esasına 

dayalı, görece durağan bir toplum yapısında ve o toplum içinde 

bürokrasinin yüklendiği işleve uygun düşmekte idi (Tutum, 1980: 98-

99). Yönetim ve halk ayrışmasının nedenleri arasında Cumhuriyetin 

ilk yıllarında yapılan harf devrimiyle eğitimde bir boşluk oluşmasını, 

hatta tepkisel olarak halkın çocuklarını okutmamasını göstermek de 

mümkündür.  
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Fred W. Riggs, iki farklı hipotetik toplumsal yapı tanımlamış ve bu 

yapıların birinde çok sayıda fonksiyonun yürümesi söz konusu iken 

(diffuse-yaygın toplumsal yapı); diğerinde sadece belirli 

fonksiyonların üretildiği (diffracted yapı yahut öznelleşmiş toplumsal 

yapı) kabul edilmiştir. Riggs burada ışığın kırılma olayını ele alarak 

geleneksel toplumda (fussed) bir sosyal yapının çeşitli fonksiyonları 

gördüğünü ve içinde yedi ışık bulunan beyaz ışığa benzediğini; 

modern toplumda ise uzmanlaşma olduğundan yedi renk ışığın 

belirgin hale geldiği (diffracted) toplumsal yapıları tanımlamaktadır. 

İşte az gelişmiş ülkeler tam uzmanlaşmanın olmadığı, her fonksiyonun 

ayrıldığı bir toplum olmamakla beraber, uzmanlaşma potansiyellerinin 

artık mevcut olduğu toplumlardır ve bu yüzden yazar buna “prizmatik 

toplumlar” demektedir (Beyaz ışık prizmanın içinde 7’ye ayrılır fakat 

yine prizmadan beyaz olarak çıkar). Yazara göre, prizmatik toplumda 

bürokratik iktidar genellikle çok ağır basmamakta, modernleşme 

çabaları bürokrasinin hacmini ve gücünü hızla artıran bir değişken 

olarak tanımlanmaktadır. Bunun sonucu olarak bürokrasi, siyasal 

sürece doğal olarak katılmakta, iktidarı kullanmakta, bu ise onun 

yönetsel verimliliğini azaltmakta; ya da başka bir deyimle modern 

topluma geçişte bir engel olmaktadır. Bir başka yazar, az gelişmiş 

ülkede bürokrasinin büyüme olgusunun genel olduğunu oldukça 

karamsar bir dille ifade etmektedir (Joseph Palombara). Bu yazara 

göre, söz konusu ülkelerdeki siyasal partiler dahi devlet 

bürokrasilerinin bir cins örgütleri haline gelmek tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmaktalar. Riggs de bu konuda, siyasal iktidarı kullanan 

bürokrasinin kendisine hizmet eden bir çıkar grubu olarak iş 
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gördüğünü ve diğer bağımsız siyasal kontrol güçlerinin denetimi 

dışında kalarak tüm sistem için irrasyonel sayılabilecek, fakat kendi 

yararı açısından son derece tutarlı ve rasyonel bir biçimde 

davrandıklarını ileri sürmektedir (Şaylan, 1974: 46-47).  

Yukarıda özetlenen azgelişmiş ülke bürokrasilerinin özelliklerinin 

tamamı yakın dönemlere kadar Türkiye için bir vakıadır.  

Gizlilik üzerine kurulu geleneksel yönetim modelinde, toplumla 

yönetim arasındaki ilişkilerin dolaşımı, tek taraflılık üstüne ve uysal 

ve esnek kabul edilen bir toplum üstünde yönetimin egemenliğini 

sağlayacak tarzda kurulmuştur. Bu iletişimin yukarı doğru olması, 

yönetimin ihtiyacı olan bilgileri elde etmesine; aşağı doğru iletişim 

ise, yönetsel düzenlemeleri topluma dayatmaya yaramaktadır. Tek 

yanlı ilişki modelinde yönetim egemenliği altında bulunanlara emir 

kipiyle konuşur ve hiçbir gerçek tartışmaya izin vermez. “Yönetsel 

psikallerji” doğuran bu metodun yerini “iki taraflılık” (dialogal) veya 

“karşılıklılık” esasına dayanan bir model almalıdır. Bürokrasi sadece 

halkla ilişkilerinde değil, çalışanlarına karşı da emir kipiyle konuşur. 

Hiyerarşi ve bunun kişilikle ilişkileri ilgili bölümde ele alınacaktır. 

Yeni kamu yönetimi yaklaşımlarında artık yönetim kavramının yerini, 

işteş bir fiil olan “yönetişim” kavramı almaktadır. 

Bürokratikleşme, gizlilik ilkesiyle korunan bir alana sığınarak 

kamuoyunun gözünden kaçmak amacındadır. Bu anlamda yönetsel 

gizlilik, mutlak monarşilerin kalıntısı gibi değerlendirilebilir. Bu 

durum Marx’a göre “bürokrasinin ruhsal yapısı”dır. Gizlilik ve sır 

saklama ilkesi, çalışanları hizmetlerin yürümesi ve mevcut çalışmalar 
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konusunda susmaya zorlayarak kendini uyumlu çalışıyormuş gibi 

gösteren bir mekanizmaya tek yanlılık kazandırmaktadır. Yönetim, 

kendini gizli alanlarla ve sırlarla çevreleyerek, sosyal baskılardan 

korunmaya çalışmakta ve kendini dokunulmaz hale getirmektedir 

(Chevallier, 1994: 77).  

Bir ihtiyaçtan kaynaklanan şikâyetlere kulağını tıkayan, geri bildirim 

sistemini işletmeyen kapalı sistemler dünyanın her yerinde 

başarısızlığa uğramaktadırlar. Bunun en bariz örneği SSCB’dir. 

1990’ların başında demirperdenin yıkılmasının en önemli sebebi 

herhalde kapalı bir sistem olmasında yatmaktaydı. Kapalı sistemle 

çalışan işletmeler bile piyasada başarısızlığa mahkûm olmaktadırlar. 

Ülkemiz, Anayasasının Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 2. 

Maddesine “hukuk devleti” ilkesini koymuştur. Yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren, hukuk devletini gerçekleştirmeye yönelik ilkeler; 

idarede açıklık, işlemin gerekçeli olması, bilgi edinme, işlemin 

yapılışına katılabilme, bu amaçla savunma, dinlenilme ve idari 

başvuru hakları idari usul kanunlarında yer almaya başlamıştır* 

(Akyılmaz, 1998: 37). Ülkemizin bu konularda Avrupa Birliği uyum 

süreçlerinde epeyce mesafe aldığı söylenebilir. 

Günümüzde yönetilen – yöneten ayrımı diye katı bir ayrım söz konusu 

olmamalıdır. Ne var ki böyle bir katı ayrım, Türkiye’de hâlâ derin 

izlerine rastlanan bir politik unsurun eseri olarak yaşamaktadır. İdare 

 
* Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 28 Eylül 1977 tarih, 77/31 nolu kararı ile 

dinlenilme hakkı, belgelere erişim hakkı, idari usulde temsil ve danışmanlık hakkı, 

idari işlemlerde gerekçe yükümlülüğü şeklindeki beş ilkenin üye devletlerin milli 

idari usul hukukları açısından dikkate alınması talep edilmiştir.  
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ile vatandaşlar, yargısal uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra yüz yüze 

gelmektedirler. Bunun anlamı, idare hukukunun ilgililere açık bir 

biçimde uygulanması sürecinin yargıda başlayıp yargıda bitmesidir. 

Türk idaresinin kişilere yönelen tavrı ise şöyledir: “Biz idare olarak 

sorunu böyle çözümledik, siz farklı görüşteyseniz yargıya 

gidebilirsiniz” (Azrak, 1998: ). Özellikle askeri yargı ve hukuk 

yargısından kaynaklı yargı yoluna kapalı uygulamalar, yapılan 

anayasa değişiklikleriyle giderilmiştir. Yüksek Askeri Şura ve 

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararları bilindiği gibi yargı yoluna 

kapalıydı ve geçmişte bu konuda özellikle 28 Şubat süreci olarak post-

modern darbe süreçlerinde ciddi mağduriyetler yaşandığı herkesin 

malumudur. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkemizde 

bürokraside darbeye kalkışan ve türk bürokrasisini neredeyse ele 

geçirmiş bulunan bir terör örgütü mensuplarına yönelik temizlik 

operasyonu anayasadan kaynaklı kullanılan yetkilerle 

gerçekleştirilmişti. Buna rağmen bürokrasiden atılan kimselerin olası 

mağduriyetlerinin önünü almak için kurulan bir komisyona başvuru 

hakkı getirilmiş, bu komisyon kararlarına da yargı yolu açılmıştır.  

Yönetimde gizlilik, yönetimin yolsuzluk ve iktidarın kötüye 

kullanılması ile ilgili saklayacak bir şeyleri olduğu sorununu ortaya 

çıkarır. Bilginin açıklanması, aynı zamanda kararların yalnızca bunları 

almakla görevli kişilerce alındığını ve devlet memurları, çıkar grupları 

veya başka kötü niyetli komplocularca alınmadığını kontrol etmeyi 

sağlayan bir araçtır. Yönetimde gizlilik, yönetimin kamuya haklı 

gösteremeyeceği bir şey yaptığı şüphesini doğurur. Bilginin 

açıklanması ise bir “dezenfektan” işlevi görür (Robertson, 1994: 60).  
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TODAİE’nin hazırladığı “Kamu Yönetimi Araştırma Projesi 

(KAYA)” çerçevesinde hazırlanan raporda yönetimin halkla ilişkiler 

konusundaki tutumunun nedenleri ortaya konulmuş ve bu hususta 

çeşitli öneriler getirilmiştir (TODAİE, 1991:44-48): 

- Kamu örgütlerinde halkla ilişkiler ve enformasyon konusunun 

anlamı ve dayandığı temel düşünce yeterince anlaşılamamıştır. 

Bunun sonucu olarak halkla ilişkiler küçümsenmiş ve örgüt için 

halkın taşıdığı değer hep görmezlikten gelinmiştir.  

- Kamu personeli halkla ilişkiler konusunda yeterli bilgiyle 

donanmış değildir. Bu yetersizlik ister istemez yöneten-

yönetilen ilişkilerinde yönetilenin sorunlarının gereği gibi 

önemsenmemesi ve yönetenin kendisini üstün görme 

davranışına yol açmaktadır. Bu da zorunlu olmadığı sürece, 

halkın yönetimle ilişkiye geçmekten sakınması gibi olumsuz bir 

sonuç doğurmaktadır.  

- Halkın sorunlarına genelde yönetim arzusuna uygun bir sistem 

içerisinde yaklaşılması, yönetenin yönetilene göre üstünlüğü 

yaklaşımına dayanmakta, bir başka deyişle yönetimin kendisini 

halkın hizmetinde bir araç olarak görmemesi gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır.  

- Kamu yönetiminde kendini gösteren önemli bir sorun, insan 

ilişkilerindeki duyarsızlık olarak görülmektedir. Duyarsızlığın 

çeşitli nedenleri arasında, iletişim eksikliği, kamu görevlerine 

ilişkin toplumsal algılama biçimi, kurumsal geleneklere aşırı 

bağımlılık ve örgütsel değişmeye direnme sayılabilir.  
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Yukarıda yer alan tespitlerden sonra, raporda getirilen belli başlı 

öneriler ise şunlardır:  

Türk kamu yönetiminde halkla ilişkilerin belirli bir anlam 

kazanabilmesinin önkoşulu, yönetimin kendisini halkın hizmetinde bir 

araç olarak görebilmesidir. Bunun gereği olarak; Devlet kurumlarınca 

yürütülecek örgütsel eylem ve işlemler halkın güvenini ve desteğini 

kazanıcı yönde olmalıdır. Yönetime halkın güvenini ve desteğini 

vermesinde katılımcı, saydam ve insanı merkez alan bir yönetim 

anlayışı temel alınmalıdır. Örgütsel açıklık ve halkın yönetimden bilgi 

edinme hakkı önemle dikkate alınmalıdır. Bu hak aynı zamanda 

yönetimi geliştirmenin bir aracı olarak da değerlendirilmeli ve 

kamuoyu denetimine önem verilmelidir. 

TÜSİAD tarafından hazırlanan ve optimal devlet oluşturulması için 

kamu yönetiminde yapılması gereken reform önerilerinin yer aldığı 

raporda, kamu yönetiminde açıklık/şeffaflık sağlanması gerektiği 

vurgulanmakta ve bu konuda şu öneriler yapılmaktadır (TÜSİAD, 

1995: 136-138): 

- “Bilgi edinme hakkı” anayasal güvence altına alınmalı ve 

bireyler resmi bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşabilmelidir. Bilgi 

edinme, vatandaş için bir hak, bilgi verme ise devlet için bir 

ödev olarak düşünülmelidir.  

- Kamu yönetiminde açıklık sağlanması için vatandaşların 

kamusal kararlar alınan toplantılara dinleyici olarak katılabilme 

imkanı sağlanmalıdır.  
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- Yönetimin karar alma süreci içinde yaptığı bütün kurul 

toplantıları sonunda aldığı kararların ilgilenen ve dileyen 

herkese gösterilmesi, isteniyorsa bir kopyasının verilmesi 

sağlanmalıdır.  

- Yönetimde açıklık (transperancy) için ayrıca vatandaşlar 

yönetimin nasıl çalıştığı, kamu görevlilerinin eylem ve 

davranışlarında ne tür sınırlamalar olduğu vb. hususları 

bilmelidirler.  

- Yönetimde açıklık için aynı zamanda yönetime ulaşabilme 

(accessibility) konusunda vatandaşlara kolaylıklar sağlanmalıdır.  

- Kamu yönetiminde gizlilik ve örtbas şeklindeki eylemlerin cezai 

müeyyidesi yasalarda açık bir şekilde yer almalıdır.  

Bürokratik kişiliğin özelliklerinden bazılarını tartışma ortamına 

getiren açıklık düşüncesi, aynı zamanda toplumun gözü önünde 

çalışan ve toplumla bütünleşmiş bir yönetimin oluşumunu 

gerektirmektedir.  

Fransa’da 1970’li yılların sonundan beri yönetimdeki gizliliği çok 

yönlü olarak ortadan kaldırmaya yönelik reformlar yapılmakta, bu 

reformlar açıklık tutkusunu gerçekleştirebilmektedir. Değişimi 

anlatmak için “Camekan” (maison de verre), “Günışığında Yönetim”, 

“İnsan Haklarının Üçüncü Kuşağı” ve “İdarî Demokrasi” gibi çeşitli 

kavramlar ve formüller kullanılmaktadır.  

Kapalı bir yönetim korku uyandırır. Açık bir yönetim ise güven verir. 

Açıklık düşüncesi sosyal bağlar kurar, kamusal kurumların 
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meşruluğunu yeniden sağlayan ve bireysel girişimlere uygun ortam 

hazırlayan bir dayanaktır (Chevallier, 1994: 67-68).  

Yönetimde açıklık anlayışını sağlamak için ABD’de bir dizi reform 

yapılmıştır. 1946’da başlayıp 1970’li yıllarda tamamlanan sürecin son 

halkası ABD’de “Günışığı Yasası” (Sunshine Act) adını taşıyor ve 

öğretide “Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası”ndan oluşan o sisteme 

“Government in the Sunshine” yani “Günışığında Yönetim” deniliyor 

(Özay, 1998: 275-276).  

Ülkemiz, 1980’li yıllarda ekonomide liberalleşme politikalarının 

sosyal uzantıları olarak yönetimde gizliliği ve merkeziyetçi bürokratik 

anlayışı kısmen aşmıştı. “Pembe” karakollardan söz ediliyordu. Devlet 

“baba” mı, “hizmetkar” mı tartışmaları yapılıyordu. Bürokratik yapı 

biraz gevşetilince ekonomi canlanmış, zenginlik halka yayılmıştı. 

Tıpkı 1950’lerde “Yeter! Söz Milletindir” sloganıyla halkı “adam 

yerine koyacağını” vadeden, geniş bir halk desteğiyle iktidara gelen 

merhum Menderes’in yaptığı gibi, halka değer veren bir yaklaşım 

sergilediği için tek başına iktidara gelen Özal, daha sonra 

Cumhurbaşkanlığı makamına yükselmişti. 1960 darbesine destek 

veren bürokrasi, merhum Turgut Özal’ın açtığı yolu da sonraki 

süreçlerde bir şekilde tıkamaya muvaffak olmuştu. Ülkemizdeki siyasi 

ve sosyal gelişmeler dikkate alındığında Tanzimat geleneğiyle devleti 

sahiplenen ve halkı olgunlaşmamış, rüştünü ispat etmemiş kabul eden 

bürokrasinin; vesayetçi, devletçi ve tekelci tutumuyla tek taraflı 

kullana geldiği egemenliği halka kolay kolay devretmeye niyetli 

olmadığı anlaşılmaktadır (Yazıcıoğlu, 1995: 114). Cumhurbaşkanımız 
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hitabetlerinde sık sık “vesayetçi sistemle” mücadelesine vurgu yapar. 

Elbette son on yıllarda yaşananlar, bürokratik egemenliği elinde tutan 

elitlerin, halkın iradesiyle gelmiş kimselere egemenliklerini 

devretmeye direnmelerinin tarihi olarak da okunabilir. 

Oysa bu halk, kendisine değer verildiğinde, güvenildiğinde “iş başa 

düştüğünde” harikalar yaratabileceğini defalarca ortaya koymuştur. 

Tabii afetlerde, ülke dışında yaşanan felaketlerde dost ve kardeş 

ülkelere yardımlar konusunda, bürokrasiye güven duyma riskini göze 

alamayacağı her konuda yapabileceğinin en iyisini ortaya koymuştur. 

Zamanında yapılan “kendi okulunu kendin yap” gibi kampanyalarda 

beklenilmeyecek performans göstermiştir. Onbeş Temmuz nenhus 

darbe kalkışmasında devletini korumak için canını ortaya koymuştur. 

Halkımız bürokrasiden beklemediği için çok uzun bir dönem her 

mahalleye bir camii yapabilmiştir. Öte yandan, yine menhus darbe 

girişimini yapan örgütün suistimalleri ile oluşan bir kısım kaygılara 

konu olsa da sosyal hizmetlerin büyük bir bölümü bürokrasi dışındaki 

gruplarca karşılanmaktadır. Eğitim alanında burs, yurt imkânları 

sunulması, gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklı yoksulluk, 

işsizlik karşısında aile içi dayanışma, büyük toplumsal sorunları izâle 

etmektedir. Özellikle Salgın hastalık baş gösterdiğinde bütün dünyaya 

devletimizin yaptığı sağlık yardımları yanında, vatandaş ülkemiz için 

seferber olmuş, “hayat eve sığar” kampanyasıyla toplumsal 

birlikteliğin örneğini dünyaya göstermiştir. 
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Valilik ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış bir bürokrat, vali ve 

kaymakamların halka karşı tutumlarını eleştirirken “devlet baba” 

anlayışına atıf yapmaktadır; “Devlet baba”, mülki idare amirlerinin 

kendilerine çok uygun düştüğüne inandıkları bir deyimdir. Gerçekten 

de devlet eğer “baba” ise, bulundukları ilde/ilçede devleti temsil eden 

valilerin/kaymakamların kendilerine “devlet baba” tanımlamasını 

yakıştırmaları ya da halkın bu yöndeki yaklaşımından hoşlanmaları 

yadırganmamalıdır. Zira vekil de asilin tüm hak ve yetkilerine 

sahiptir. Devletin baba olarak düşünülmesi, pederşahi aile tipinde, 

evde mutlak bir otoriteye sahip olan, her istediğini yapan, istediğini 

ödüllendiren, istediğini cezalandıran “baba”dan kalma bir geleneğin 

devamıdır. Uzun yıllar Türk toplumuna hâkim olan bu anlayış, ailede 

eş ve çocukları, toplumda da bireyleri büyük ölçüde eziklik içine 

sokmuştur (Çoker, tarihsiz: 25). Esasen “devlet baba” anlayışı bizim 

toplum geleneğimizde olumlu bir kavram iken, bunu olumsuz olarak 

yansıtan bürokrasi elinde maalesef bu kavramın içi boşaltılmıştır. 

Yukarıda bütün bu olumsuz özellikleriyle anılan “baba” bu toplumun 

baba anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Yazarın söyledikleri bir 

anlamıyla doğrudur; o da yöneticilerin “baba”yı algılayış tarzıdır. 

Oysa “baba” baştanbaşa fedakârlık, rahatından vazgeçme, kendini 

değil, çocuklarını düşünme, alın teri ve sayılamayacak kadar çok 

olumlu vasıflar demektir. Babanın cezalandırma yetkisi vardır, ama bu 

babanın yüreğini dolduran sevgi, şefkat, merhamet ile sınırlanmış bir 

yetkidir. Tıpkı bütün bu olumlu duyguların oluşturduğu “adalet” 

anlayışıyla sınırlandırılmış, devlete ait cezalandırma yetkisi gibidir. 

Devletin cezalandırma yetkisi vardır. Rousseau’ya göre devlet, tek tek 
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fertlerin cezalandırma yetkilerini bir üst kuruma devretmeleriyle 

kurulmuştur. Eğer yukarıda olumsuz vasıflarıyla anılan “baba”, bu 

toplumun gerçeğiyse –belki irfanı olmayan, eğitimsiz ve bunlarla 

beraber kötü alışkanlıklar kazanmış ve sosyalleşememiş aile babaları 

nadiren vardır- bürokrasinin üst kademelerinde görev alanlar bu 

anlayışta demektir ki, bunu söylemek haksızlık olur. Devlet Baba 

anlayışı binlerce yıllık geleneklerle getirilen ve bu toplumun 

yönetimden beklediği temel görevin “adalet” olduğunu gösterir. 

Adalet, yerin göğün düzeni kadar tabii bir kavram olup, toplum 

nezdinde devletin “olmazsa olmaz” şartıdır. Adalet sadece yargı 

kararlarıyla ilgili değildir. Yönetimin bütün eylem ve işlemlerinde 

yöneticilerin tutumlarında bulunması gereken bir erdemdir.  

Halkın “devlet baba” anlayışının, sadece azarlayan, küçümseyen bir 

tip olarak anlaşılması, son on yıllara kadar halkın kişiliğini 

bozabilecek boyutlara ulaşmıştı. Bürokrasi sadece kendi elemanlarının 

değil; muhatap olduğu insanların da kişiliğine zarar vermekteydi. 

Vatandaş yüksek merdivenlerle çıkılan kamu binalarında lüks tefrişli 

odalara girerken kendiliğinden önünü ilikleme zorunluluğu 

duymaktaydı. Azarlanmasa bile işinin yapılmayacağı, “bu gün git, 

yarın gel” anlayışıyla karşılaşacağı düşüncesini taşımaktaydı. 

Dönemin bürokratik zulmü karşısında vatandaşın hâlet-i rûhiyesini 

yansıtan en güzel şiirlerden biri merhum şair Abdurrahim Karakoç’un 

“isyanlı sükût” şiiridir. “Gitmişti makama arz-ı hâl için / 'Bey' dedi, 

yutkundu, eğdi başını / Bir azar yedi ki oldu o biçim / 'Şey' dedi, 

yutkundu, eğdi başını”. Kamu bürokrasisinin bütün birimlerinde 

vatandaş karşısındaki sert tutumlar, vatandaşı horlamalar, yıllar yılı bu 
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ülkede neredeyse bürokrasinin standart davranış ölçüsü haline 

gelmişti. Günümüzde de zaman bürokrasinin ruhuna sirayet eden bu 

yaklaşımın kalıntıları görülebilmektedir.  

Halkı “yönetilenler” olarak gören, bunun yanında halkı 

“dönüştürmeyi” kendisine üst politika olarak alan “kamu siyaseti”nin, 

halka ve değerlerine yabancılaşmış aydınların bürokrasiyi 

şekillendirmiş olması, ülkemizde halka yukarıdan bakan bir bürokrasi 

kültürü yaratmıştır. Dolayısıyla bürokraside yer alan bireyler bu örgüt 

kültürü içinde benzer davranışlar sergileyebilmektedir.  

 Bu konuda bir devlet adamı ve politikacı olan Kâmran İnan şunları 

söylemektedir:  

“Bürokrasimiz, vazgeçirici gücü yüksek, büyük bir ordudur; 

büyümeye de devam ediyor. Bizde vatandaş, bürokrasinin döner 

kebap malzemesi olarak görülür. Sabah şişe geçirilir, akşama 

kadar döner. Bütün sistem buna göre kurulmuştur. Vatandaş 

doğumundan ölümüne kadar devlet dairesine taşınır. Hayatı 

belge tanzim etmek ve ibraz etmekle geçer. Bürokrasimizin 

Memurin Muhakemat Kanunu korunması ile Danıştay şemsiyesi 

altında bulundukça kalitesinin yükseltilmesi ve çalıştırılması, 

maalesef zor olmaktadır. Bürokrasiyi mutlaka vatandaşın 

hizmetine sokmalı, aradaki duvarı –mümkünse- kaldırmanın 

yollarını aramalıdır. Türkiye’de vatandaş devlet kapısına 

taşınmayı bir mükellefiyet gibi görür. Korkmadan gitmesi ve 

gittiğinde saygı görmesi gerekir. Oysa giderken korkuyor, 

sonradan onuru yara alıyor. İnsanımız otoriteye susamış, 
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kompleksli kimselerin poligondaki hedefidir. Herkes sabahtan 

akşama kadar paylamaktan zevk alır, tiryakisi olmuştur. Bunu 

her gün yaşayan Anadolu insanının gözünde demokratikleşme, 

insan hakları edebiyatının hiçbir anlamı yoktur. Bürokrasi 

güçsüze karşı ceberrut, güçlüye karşı kadife eldivenlidir 

İnsanları mutlu etmenin değil zevkini, lüzumunu dahi 

kabullenmiş değildir. Bürokrasi, “Bugün git, yarın gel” moral 

işkencesinden taviz vermiyor. Bir memlekette insanlar hastaneye 

gidebilmek için milletvekillerinden yardım istiyorsa orada daha 

ciddi hastalıklar var demektir. İnsanı, değirmen taşının altına 

sokulacak bir buğday tanesi gibi değil, hayatın en kıymetli 

varlığı olarak görmeye alışmalıdır. İnsan sevgi ve saygısı 

değerlerin en büyüğüdür. Ayrıca bürokrasinin tutum ve işleyiş 

şekli bir rejimin hüviyet kartıdır” (İnan, 1998).  

Son on yıllarda hükümetlerin büyük mücadedeleri sonucu Kamran 

İnan’ın özellikle vurguladığı sağlık alanındaki sorunlar büyük ölçüde 

giderilmiştir. Salgın hastalık sürecinde ülkemizin “gelişmiş” diye 

yıllarca anlatılan batılı ülkelerin çok ilerisinde, kültürümüzün “insanı 

yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ederek gerek sağlık 

yatırımları, gerekse sağlık hizmetleri konusunda en ileri ülkelerden 

olduğumuz ortaya konmuş bulunmaktadır. Özellikle e-devlet 

uygulamaları, vergi bürokrasisi dâhil neredeyse her alanda son 

yıllarda hayata geçirilmiş, bürokrasinin olumsuzlukları en aza 

indirgenmeye çalışılmıştır.  
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Memurun görevinin gerektirdiği davranışlarla, kişi olarak takındığı 

tutum ve davranışların birbirinden ayrılması lazımdır. Vatandaşı 

azarlamak, hakaret etmek, kişiliğini ciddiye almamak; bir kelimeyle 

zorbalık, memurun görevinin niteliklerinden değildir. Memurun 

davranış bozukluklarına tepki göstermek, vatandaş için suç 

oluştururken, vatandaşa hakaretin müeyyidesi bulunmamaktadır. 

Fransız Sosyalist Partisi’nin yayınladığı Libérte, Libértes (hürriyet, 

hürriyetler) araştırmasında şöyle denilmektedir; “Bir insanın 

doğuşundan ölümüne kadar, ömrünün her dakikası ve saati, hayatının 

bir parçasıdır. İradesi dışında bu parçaların en küçüğü üzerinde dahi 

tasarrufta bulunmak, insanın hayatına kısmi tecavüzdür”. Bu haklı 

prensipten hareketle, devlet dairesinde, özel kalemlerde, tren 

istasyonunda, kuyruklarda bekletilen insanların hayatına kısmi 

tecavüz olduğu belirtilmektedir (İnan, 1998: 131-140).  

Acar Örnek, idarenin halkla ilişkilerinin belirleyicisi olarak üç öğe 

bulunduğunu söylemektedir. Bunlar, işlevinin niteliği, kullandığı 

yetkiler ve bürokratik yapısıdır. İdarenin işlevi, idareyi, toplumun 

dışında ve üstünde bir yere koyar. Bu işlev, bir yöneten-yönetilen 

farklılaşması yaratır ve yöneten durumundaki idarenin, yönetilenlere 

karşı tutumunu belirler. Son olarak idarenin, hiyerarşi, birlik ve 

kuralcılık ilkelerine, meslekten sürekli memurların varlığına dayanan 

bürokratik yapısı, halkla ilişkisinde kendini gösterir. İdarenin dışa 

karşı temel tutumu kapalılıktır. Kapalılığın ortaya çıkışı ise otoriter ve 

emredici tutum, halktan uzak durma, içine girilmezlik, kendi içine 

dönüklük biçimindedir (Örnek, 1991: 34-35).  
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Bürokrasinin halkla ilişkilerinde görülen olumsuz tavrı, Yalım Erez’in 

Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde başlayan Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın “Mükemmelliğe Doğru Yolculuk” adıyla Toplam Kalite 

Yönetim Sistemi’ne geçiş projesiyde düzeltilme yoluna girmeye 

başlamıştı. Bakanlığın “Mükemmelliğe Doğru Yolculuk” adlı 

yayınında halkla ilişkiler konusunda şunlar belirtilmektedir: “Devlet 

yönetiminde, bürokrasi vatandaşa gerekli saygı ve nezaketi 

göstermelidir. Bundan böyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na hizmet 

almak için müracaat edenlere “ne istiyorsun?” biçiminde bir soru 

sorulmayacaktır. Bakanlığımızda vatandaşlarımıza “size nasıl 

yardımcı olabilirim?” veya “size yardımcı olabilir miyim?” şeklinde 

hitap edilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda nerede olursa olsun 

telefon en fazla dört defa çaldıktan sonra “buyurunuz efendim” 

denilerek mutlaka açılacaktır. Bakanlık personelinin tamamında 

“maaşımı vatandaş ödüyor, vatandaşı memnun etmek zorundayım” 

anlayışının hâkim kılınması sağlanacaktır. Hiçbir çalışanımız, görevi 

ne olursa olsun, vatandaşlara keyfi davranarak haksız muamele 

yapmayacaktır” (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1998).  

Özel işletmelerde halkla ilişkiler şüphesiz gelişmek zorundadır. 

Rekabetçi bir piyasada tutunabilmek için halkla ilişkiler sisteminin 

gelişmesi bir zorunluluktur. Bunun yanında günümüz özel 

işletmelerinde hâlâ geleneksel gizlilik özelliği bir ölçüde varlığını 

sürdürmektedir. Üniversiteyle işbirliği, kültürel kuruluşlarla ortak 

faaliyetler konusunda gereken çaba göstermemektedirler. Pek çok özel 

şirketin halkla diyalogları yerel gazete ve dergilere “yardım” 

mahiyetinde verdikleri reklamlardan ibarettir. 
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2.2.2. Merkeziyetçilik 

Türk Kamu bürokrasisinde egemen olan yönetim düzeni 

merkezciliktir. Yönetsel kararların çoğu merkezi birimlerde alınır, 

dolayısıyla rutin işler dışında yerel birimlerin tek başlarına karar 

verebilecekleri alan çok sınırlıdır. Bürokrasinin üst düzeylerindeki 

yöneticiler alt düzeylere yetki devrinde oldukça kıskançtırlar. Yetki 

devri, yönetimde sürat ve verimliliği artıracak ussal bir düzeyde 

gerçekleşmemektedir. Merkezi yönetim düzeni, memurlara çok az 

girişim imkanı tanımakta, dolayısıyla memurlar kendilerini üstlerin 

isteklerine göre ayarlamak zorunluluğu duymaktadırlar (Ergun ve 

Polatoğlu, 1992: 72).  

Birlikçi, tekçi tutum (unitaire) devletlerde yerel yönetimler ile devlet 

arasındaki kamu işlerinin bölüşümü söz konusu devletin niteliğine 

göre farklıdır. Bu ise tarihsel, coğrafi, kültürel ve ülkenin siyasal rejim 

türüne bağlıdır. Tarihsel, kültürel etmenlerin dışında bir ülkeyi 

merkezden yönetimciliğe sevk eden nedenler vardır. Yeni rejimler, 

özellikle devrim yoluyla gelenler, merkezden yönetime ağırlık 

verirler. Böylelikle yeni iktidar iradesini ve kendisini tüm ülkeye 

kabul ettirir ve yerleşir (Örnek, 1991: 65). 

Yerel yönetimlerin güçlü olması, şüphesiz halkın sorunlarına birinci 

derecede çözüm üretebilecek ve demokratik katılımı sağlayabilecektir. 

Türk devlet geleneğinde, bugünkü anlamında olmasa da yerel 

yönetimlerin güçlü olduğu dönemler vardır. Tımar sistemi, ahilik 

teşkilatı, vakıflar gibi sistemler yerel hizmetler konusunda 

uzmanlaşmış birimlerdir.  



 
66 BÜROKRATİK KÜLTÜR VE KİŞİLİK 

Cumhuriyet kurulduktan sonra merkezi yönetim bir zorunluluk olarak 

doğmuştur. Türkiye’de hâlâ yerel yönetimlerin güçlenmesi gerektiği 

üzerinde bir tartışma sürüp gitmektedir. Fakat Türkiye’nin 

merkeziyetçi yapıyı sürdürmesinin haklı gerekçeleri de ortadan 

kalkmış değildir. Bir terör örgütü, ülkemizin önemli bir bölümünde, 

etkileri devam etmekte olan faaliyetlere girmiş;   siyasi taban bulmaya 

çalışmıştır. Öte yandan devletin kuruluşunda hedef alınan 

“çağdaşlaşma” – modernizm, batılılaşma- konusu, ilk dönemlerde 

bürokrasinin bir batılılaştırma aracı olması hasebiyle merkezi 

bürokrasinin varlığına ciddi önem verilmesini gerekçelendirmiştir.  

Bürokrasinin merkeziyetçi yapıda olması, beraberinde pek çok sorunu 

da getirmektedir. Bunlardan en önemlisi kırtasiyeciliktir. Bürokrasinin 

özünde olan ve artık bürokrasinin tanımları arasında sayılan; 

“bürokratizm”, “büropatoloji” gibi kavramlarla anılan kırtasiyecilik, 

merkezi yapıyla kronikleşmektedir. Olumsuzluk ifadesi olarak 

kırtasiyecilik -(Fransızca’da paperasserie, yani aşırı kâğıt yazışmaları; 

İngilizce’de red tape, yani kırmızı kurdela)-  bir kurumun 

gerçekleştirmekle görevli olduğu amacı unutup körleşmesi, gittikçe 

artan ölçüde bencil bir otorite ve mükemmelliğe erişmeye çalışması, 

çalışanlarına memur veya hizmetli sınıfına has şuur ve alışkanlıkların 

yerleşmesidir. Başlangıçta teknik nedenler dolayısıyla uygulanan bazı 

bürokratik normlar, görünüşte lâik bir hüviyet taşımalarına rağmen 

sonraları adeta kutsallaştırılabilmektedir (Abadan, 1959: 10-11). 

1972 tarihli İdari Reform Danışma Kurulu Raporu’nda şu gözleme yer 

verilmiştir: “İdaremiz genellikle, önceden belirlenen amaçları, tüm 
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imkânları en iyi biçimde kullanarak gerçekleştirmeye çalışmak yerine, 

kurulu düzeni; sadece yerleşmiş biçimsel usullere uymak suretiyle 

sürdürmek eğilimindedir (Heper, 1977: 102).   

Kaya Kamu Yönetimi Araştırması Yerel Yönetimler Araştırma Grubu 

Raporu’nda merkezden yönetimin sakıncaları arasında özetle şu 

görüşlere yer verilmektedir: Kırtasiyecilik artmaktadır. Gerekli 

gereksiz tüm bilgilerin merkezde toplanması, her türlü emirlerin 

merkezden verilmesi, pek çok kararın merkezde onaylanması, her 

türlü ödenek tahsisi yetkisinin merkeze ait olması, yerel 

gereksinimlerin, ne derece küçük olursa olsun bu gereksinim ve 

derecesinin merkeze kabul ettirilmesi ve her türlü personel hareketleri 

taşra birimleriyle merkez arasında devamlı bir yazışmayı 

gerektirmektedir.  

Ne derece yerel olursa olsun, her türlü kamu hizmetine ilişkin beyinsel 

faaliyetlerin ancak merkezde yapılacağı düşüncesi, taşra memurlarının 

girişimciliğini yok etmektedir. Yukarıdan onaylanmayabileceği 

düşüncesi, merkezin taşradaki ajanlarını devamlı olarak merkeze yazı 

yazan, soran, emir bekleyen ve ancak kendisine gelen kesin talimatları 

uygulayan, çoğunlukla robot kişiler haline getirmiştir. Bu sistemde 

taşradan yeni düşünceler üretmek, yaratıcılık beklemek olağanüstü 

ayrıntılar dışında mümkün olamamaktadır.  

Kamu kaynaklarının merkezden dağıtılması, rüşvet, kayırmacılık, 

kamu kaynaklarının israfı gibi pek çok olumsuzluğun kaynağıdır.  
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Yerel ihtiyaçların Ankara’nın karar ve genel bütçe olanaklarıyla 

karşılanması Ankara’daki politikacı ve bürokratların, zamanlarının 

çok büyük bir bölümünü Ankara’ya akın eden vatandaşlarla, pek çoğu 

gereksiz olan tartışmalar için ayırmasına neden olmaktadır. 

Kendilerine sorarsanız, bu iş ve istek akımından çok şikayetçi 

olduklarını, bu yüzden işlerini yapamadıklarını söyleyeceklerdir. 

Ancak bu gereksiz akının merkezden yönetimin doğal bir sonucu 

olduğunu, sorunu çözmek için kaynak ve yetkilerini taşraya, yerel 

yönetimlere devredilmesi gerektiğini söylerseniz, buna da 

yanaşmayacaklardır. Çünkü devlet, kaynağını ihtiyaç duyanlardan 

istediklerine, kendi cebinden dağıtıyormuş gibi bir duygu içinde 

bağışlayan bu insanlar, bundan büyük bir zevk almakta ve büyüklük 

doyumuna erişmektedirler. Ancak onların bu doyumunun ülkeye 

maliyeti çok yüksek olmaktadır (TODAİE, 1992: 7-9).  

Türk idarecilerinin belli bir ölçüde ussal-üretken olmaları, ancak en az 

iki nedenle bu hususun günlük davranışlarına yansımadığı 

düşünülebilir. Bir kere Türk bürokrasisinin merkeziyetçi özelliği, 

idarecilerin inisiyatif göstermelerini engelleyebilir. İdarecilerin 

inisiyatif gösterme konusundaki isteksizliklerinin bir nedeni de Türk 

kamu bürokrasisinde üstün başarının ve inisiyatif göstermenin 

ödüllendirilmemesi olabilir (Heper, 1976: 68). Bu inisiyatif yokluğuna 

rağmen, geleneksel hemşericilik anlayışıyla olsun, hatır-gönül veya 

çıkar sağlamak için olsun, memurların bir kısım işleri gerek kanun 

boşluklarından faydalanarak gerekse risk üstlenmek yoluyla başarıyla 

yerine getirebildiklerini de görüyoruz. Dolayısıyla eğer yaptığı 

hizmetin sorumluluğunu taşıma ve hizmetin gerektirdiği yetkiyi 
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tanıma yoluna gidilmiş olsa, bürokraside yer alan personel daha çok 

ussal-üretken davranış gösterebilecektir. Yine Heper'in değindiği gibi, 

idarecilerin ussal-üretkenliği işlevsel değil, soyut bir modernleşme 

olarak ortaya çıkmaktadır. Yani görünümü, davranışları, taşıdığı 

imajla modern; fakat hiçbir üretkenliği olmayan, şekilci, zihni 

durağanlık içerisinde bir birey olmaktadır. 

Ülkemizde bürokratik yozlaşmanın bir temel sebebi ve belki de en 

önemlisi, etik değerlerin erozyonu ve bürokrasinin tutarlı bir kimlik 

geliştirmeye kapalı bir yapılanma içinde olmasıdır. Bürokrasinin 

merkeziyetçi yapıda oluşturulması başka problemleri de beraberinde 

getirmektedir. Bunlardan biri rüşvettir. Her ne kadar “rüşvet alma” 

davranışının çok yönlü nedenleri varsa da, merkeziyetçi yapı rüşvetin 

kurumsallaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bürokratik merkeziyetçilik 

derecesi, hiyerarşinin her düzeyinde alınan rüşvetin miktarını etkiler 

ve rüşveti yukarıya doğru taşır. Bürokraside merkeziyetçiliğin ortadan 

kaldırılması rüşvetin kapsamını ve miktarını önemli ölçüde azaltır* 

(Aktan, 1992: 28-29). Ayrıca merkeziyetçi ve kapalı bürokrasilerde 

yolsuzluklar gizli kalmakta, kamunun dikkati yolsuzluklara baskı aracı 

olamamaktadır. Willie Stark’ın “All The King’s Men” adlı eserinde 

rüşvet şöyle tanımlanır: “Rüşvet, hangi çatalı kullanacağını bilmeyen 

bir kişi tarafından verildiğinde rüşvettir” (Friedrich, 1994: 8). “Milyar 

dolarlarla” ifade edilen spekülasyonlar, merkezi planlamanın, teşvik 

gibi unsurların merkezde yapılmasının doğurduğu yolsuzluklar hangi 

 
* Aktan, rüşvetin kaldırılmasında bir yöntem olarak da müsadere sistemini 

önermektedir. Bilindiği gibi müsadere; yolsuzluk yaptığı tespit edilen görevlinin mal 

varlığına devlet tarafından el konulmasını ifade etmektedir.  
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çatalı kullanacağını çok iyi bilen kötü niyetli kimselere merkezi 

yapının sunduğu imkânlardır.  

Kamu yönetimi ve özellikle “public management” ve “new public 

management” yaklaşımını benimseyenler, kamu yönetiminde yerleşik 

nitelik kazanmış olan “3 E” ilkesine dördüncü bir “E” ilkesini 

eklemek istemektedirler. Söz konusu üç “E”; efficiency –verimlilik-, 

effectiveness –etkililik- ve economy –ekonomiklik- ilkeleridir. 

Eklenmek istenen dördüncü ilke ise ethics –etik ya da ahlak-  

kavramıdır. Bu amaçla çeşitli ülkelerin kamu yönetimlerinde “yurttaş 

hakları bildirisi” ya da “kamu hizmeti şartı” gibi hizmet ölçüleri 

oluşturulmaktadır (Yaşamış, 1998: 3662).  

ABD’de 1986 Ağustos’unda yayımlanan “Heyet Başkanları ve Bütün 

Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Çalışanları İçin Uygulamalı Ahlak”  

(Practical Ethics for Chiefs of Mission and All Department of State 

and Foreign Service Employees) kitapçığı şöyle demektedir: 

“Yasalarımız, yönetmeliklerimiz, doğrusu değerlerimiz, ahlak 

standartlarının bozulmasını yasaklamakla kalmamakta, ama aynı 

zamanda bu bozulmanın görüntüsünü de yasaklamaktadır. Uygulamalı 

ahlak konusundaki bu özet kitapçığı, size ve astlarınıza ahlakdışı 

uygulamalarla suçlanabilen ya da böyle bir görüntüyü yaratabilen 

durumları tanımlamanızda ve onlarla baş edebilmenizde yardımcı 

olması için hazırladık” (Steinberg ve Austern, 1995: 148).  

Bu çerçevede ülkemizde, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı 

Kanunla Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kurulun 

görevleri şöyle sıralanabilir: Kamu görevlilerinin uymaları gereken 
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saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını 

gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve 

uygulamayı gözetmek. Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği 

iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme 

ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek. Kamuda 

etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak 

ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak. 3628 sayılı Kanuna 

göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek. Kamu 

görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az 

genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince 

alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu 

görevlilerden istemek. Kurul bu yönde çalışmalar yapmakla birlikte, 

ülkemizde bürokraside belli bir ahlakî standart geliştirebildiği ve 

yeterince etkin olduğu söylenemez. 

ABD’de Devlet Ahlakı Ofisi –Office of Government Ethics (OGE)- 

isimli bir kurum vardır ve federal işgörenleri eğitmek için çeşitli 

programlar uygulamaktadır. “Devlet Memurları ve İşgörenleri İçin 

Ahlaklı Davranış Standartları” başlıklı 1122 Sayılı Kararnamenin 1. 

Bölüm, 1. Maddesi, federal görevliler için standardı kısaca 

özetlemektedir: “İktidarın yönetilenlerin onayına dayandığı yerde, her 

yurttaş hükümetin dürüstlüğüne tam güven duyma hakkına sahiptir. 

Her bir memur, işgören ya da hükümet danışmanı, bu güveni, kendi 

dürüstlüğü ve her türlü resmi işlemdeki davranışıyla kazanmak ve 

onurlandırmak zorundadır. Bu standart, her yönetim düzeyinde 

geçerlidir”. Bu uygulama eyaletlerde de yaygındır. 1 Ocak 1979’da 

yürürlüğe giren ve 1978 tarihli Pennsylvania Eyaleti Ahlak Yasası, 
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kamu görevinin, bir kamu güveni olduğunu belirtir (Steinberg ve 

Austern, 1995: 157-164). 

ABD’de yukarıda özetlenen uygulamalarda olduğu gibi, “bir ahlak 

standardı” getirme, her ülkenin kendi şartları içinde düşünüldüğünde 

doğru olmayabilecektir. Bu uygulama, bürokrasinin her şeyi kanun, 

yönetmelik gibi normatif bir şekilde çözme anlayışına uygun 

düşmektedir. Oysa esas problem, bürokrasinin bireylere gelişme fırsatı 

tanımamasından, önceden tahmin edilebilir ve kurallara uygun 

davranışlar istemesinden, aşırı merkeziyetçi yapısından 

kaynaklanmaktadır. İnsanlara “kendini gerçekleştirebilecek” değer 

yargılarıyla hareket edebilecekleri, kişilik özelliklerine uygun çalışma 

ortamları hazırlamak kalıcı çözümler olabilecektir. Kaldı ki ülkemizde 

toplumsal kültür, devlet eliyle bir ahlak standardı getirmeyi 

gerektirmeyecek kadar etkili ve yaygın değer yargıları içermektedir. 

Bunun için bürokrasinin, “kişilikdışılık”, “formel ilişki biçimi” 

“yetkilerin merkezde toplanması” gibi insanı toplumsal ilişkilerden ve 

toplumdan soyutlayan yapısını gevşetmesi yeterli olabilecektir. 

Hepsinden önemlisi, ahlaklı bireyler yetiştirecek bir toplumsal altyapı 

ve eğitim sistemi geliştirmek en önemli ihtiyaçtır. 

Özel işletmelerde merkezi yapı, genel olarak aile işletmesi şeklinde 

gelişen firmalarda görülmektedir. Patronun her şeyden haberdar 

olması gerektiği, onun onayı alınmadan en basit kararların bile 

verilememesi inisiyatifi ortadan kaldırmaktadır. Bunun yanında 

toplumda yaygınlık kazanan “kimseye güvenmeme” anlayışı 

çalışanların elini kolunu bağlamaktadır. İşletmelerimizde 
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modernizmin getirdiği resmi ilişkiler, istisnalar dışında, genellikle 

hâkim değildir. Hem geleneksel, insana güveni zorunlu kılan ilişki 

biçimi devam etmekte, hem de güven duyulmamaktadır. Resmi 

ilişkilerin gelişmeme sebebi de, işletme faaliyetlerinin devlet 

karşısında bürokratik mekanizmayı aşmak için göstermelik bir belge 

düzeninin dışında “gayrı resmi” olarak sürdürülmeye çalışılmasından 

kaynaklanmaktadır. Özel bürokraside çalışanların bir sorunu da üst 

düzey çalışanların kendilerini güvenceye almak için yetkileri ve 

sorumlulukları kendilerinde toplama isteğidir. Böylece işletmeyi 

kendisine mecbur bırakarak, geleceğini garanti altına alacaktır. 

İşletmelerde birkaç önemli üst düzey çalışanın dışında hiçbir elemanın 

iş garantisi yoktur. Üniversite mezunu bir işsizler ordusunun olduğu 

ülkemizde, kişilikli olarak, üretken biçimde çalışarak; birilerinin 

“gözüne girme”, mecburiyeti olmadan özel işletmelerde çalışmak zor 

görünmektedir.  

Kamu kesiminde, bürokratlar arasındaki ilişkiler, üst düzeye 

çıkıldıkça, açık ya da kapalı bir çekişme haline dönüşür. Bir genel 

müdürlük, daire başkanlığı, müsteşarlık ya da yurtdışında görev 

kapmak için politikacılara yanaşmak ve yaranmak en geçerli yol 

olarak düşünülür. Bu çekişmenin farkında olan politikacılar da 

bürokratları istedikleri yönde kullanmaktan geri kalmazlar. Aynı 

çekişme, özel sektörde de vardır. Yalnız orada, gözüne girilmesi 

gereken kişi politikacı değil, patron ya da patronlardır (Bener, 1998: 

63).  
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2.2.3. Geleneksel Uygulamalar 

Türk kamu bürokrasisinin biçimsel yapısı ussal temellere dayanır 

görünürken “geleneksel” değerlerin de işlerliğini koruduğunu 

görmekteyiz (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 82). Bunun en çok gözlendiği 

alan atamalarda liyakat yokluğudur. Teoman Yazgan, otuz yıla 

yaklaşan bürokratik yaşamından edindiği en önemli gözlem olarak 

şunları söylemektedir: “Siyasi iktidarlar hatta askeri yönetimler işin 

ehline verilmesini sağlayacak bir kadrolaşma olayında genellikle 

başarılı olamıyorlar. Müsteşarların, genel müdürlerin, genel müdür 

yardımcılarının ve benzer üst bürokratların atamalarında nitelik, beceri 

ve kıdem esası değil, çoğu kez hatır, gönül, hemşerilik, akrabalık, 

arkadaşlık ya da politik hesaplar ön plana çıkıyor. İşin tuhaf tarafı 

yerini bulmayan bu yöneticiler nedeniyle de siyasal iktidarlar duruma 

göre bakanlar, birkaç yıl içinde çıkmaza giriyorlar; seçimi 

kaybediyorlar; ama yine de benzer hataları tekrarlamaya devam 

ediyorlar” (Yazgan, 1993: 7). Bir Maliye bürokratı olan Yazgan’ın 

kitabı bunun örnekleriyle doludur*. 

Akrabalık ilişkilerine dayalı olarak bir kimsenin kamu görevine 

atanmasına “nepotizm”, arkadaşlık-dostluk ilişkilerine dayalı olarak 

yapılan bir atamaya ise “kronizm” adı verilmektedir. Türkçede 

kullanılan “iltimas” kelimesi, nepotizm ve kronizmi birlikte ifade 

etmektedir. Halk dilinde bunlar “adam kayırmacılık” ve “torpil” gibi 

kavramlarla özdeşleşmiştir. Adam kayırmacılığın diğer bir özel türü 

ise “siyasal kayırmacılık” ve patronajdır (Aktan, 1992: 31). 

 
* Bkz. Teoman Yazgan, Bürokratlar Nereye Koşuyor?, Tekin Yayınları, 

İstanbul,1993. 
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Yeterlik (liyakat) ilkesine işlerlik kazandırılamamıştır. Kadrolar 

hizmetten çok işsizliği hafifletmek için kullanılmaktadır. Sınav ilkesi 

işletilememekte, sınavlar çoğu kez formalite olmaktan ileri 

geçmemektedir. Hizmete girişte “tavassut” (aracılık) ağır basmaktadır 

(Tutum, 1980: 103). Bu geleneksel uygulamaların çok yönlü zararları 

vardır. Öncelikle, personelin işe alınmasında aracılık eden politikacı 

veya bürokrata bağımlı olma durumu ortaya çıkmaktadır. Memur 

halkın hizmetinde değil kendisine aracılık yapan kişinin veya partinin 

hizmetindedir. Bunun yanında liyakate önem verilmediği için memur, 

geldiği pozisyonun gereklerini yerine getirmede zorlanabilmekte, 

kendine güven duygusunu yitirebilmektedir. Aynı zamanda “sırtını 

sağlama dayama” yoluyla, “eyvallahı” kalmayan bürokrat, örneğin 

parti kanalıyla gelmişse, parti iktidardan düşünceye kadar keyfî 

uygulamalara girebilmektedir. Bürokrasinin, devlete sızmış bir örgüt 

eliyle usulsüzlüklerle, kanunsuzluklarla nasıl adam yerleştirip ele 

geçirildiğinin en acı örneğini yakın tarihte yaşamış bir toplumuz. Fetö 

terör örgütü mensuplarının kamuya yerleştirme sınavlarında yaptıkları 

usulsüzlükler, envâi çeşit kanun dışı uygulamalar ortaya serilmiş 

bulunmaktadır. Bu kanun dışı yöntemlerle sızmadıkları devlet kurumu 

kalmayan bu örgüt maalesef ülkemize çok yönlü olağanüstü zararlar 

verebilmiştir. Kamuya atamalarda çok ciddi kriterler getirilmesi 

devletin güvenliğini de milletin istikbalini de ilgilendiren en önemli 

konular arasındadır. 

Liyakat sistemi iyi işletilmediği ve “referans” sisteminin işlediği 

bürokrasimizde üniversiteyi bitirmiş yetenekli gençlerimiz “aracı” 

bulamadıkları “torpil mekanizmalarına” ulaşamadıkları için işe 
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girememekte, kendilerine olan özgüvenleri zarar görmektedir. 

Gençlerimiz imtihan için göstermeleri gereken performansın çok daha 

fazlasını “adam bulmak” için sarf etmektedirler. 

Türkiye’de bürokrasinin yapısı ve uygulamalarının, diğer etkenlerle 

beraber kişilik üzerinde olumsuz etkileri artırmakta olduğu 

söylenebilir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MODERNİZM, BÜROKRASİ VE İNSAN 

Modernizm, aşağıda yaygın anlamlarıyla ele alındığı üzere, 

rasyonalleşme ve bürokratikleşme sürecini zorunlu kılmaktadır. 

Bürokrasi modernizmin kurumsal boyutu olmakla beraber, aynı 

zamanda modernizmin değerlerinin bir taşıyıcısı olarak işlev 

görmektedir. Modernizmin öngördüğü değerlerle insan kişiliğine 

verdiği olumsuzluklar yaygın eleştiri konusu olmaktadır. Bu bölümde 

modernizmin taşıyıcısı olarak bürokrasi ve insan kişiliğine olumsuz 

etkileri incelenecektir. 

3.1. Tanım 

Modernleşme kavramının çok değişik tanımlamaları bulunmaktadır. 

Batılı bilim adamlarının genel yargısına göre tarımsal üretimden 

endüstriyel üretime, kapalı köy ekonomisinden dışa dönük kent/pazar 

ekonomisine, insan-hayvan enerjisinin kullanımından makine 

enerjisinin kullanımına doğru yapılan geçişlere “modernleşme” denir. 

Kimi sosyal bilimciler de toplumun bu alt yapı değişimine paralel 

olarak meydana gelen aydınlanma, pozitivizm, sekülarizm, vb. gibi üst 

yapısal değişimleri çağdaşlaşma/modernleşme olarak 

değerlendirmişlerdir (Yıldırım, 1995: 9). Modernleşme, hepsi bir 

arada modern dünyayı oluşturan bireyselleşme, sekülerleşme, 

endüstrileşme, kültürel farklılaşma, metalaşma, kentleşme, 

bürokratikleşme ve rasyonelleşme süreçlerini anlatan bir terimdir 

(Best ve Kellner, 1998: 15). 
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Farklılaşma ve uzmanlaşma olarak ele alınan modernleşmenin, değişik 

bilim disiplinlerinde farklı yönleri vurgulanmıştır. Sosyal psikologlar, 

modernleşmenin doğurduğu zihinsel rahatsızlıklar üzerinde durmakta; 

iktisatçılar insanları motive eden psikolojik, sosyal ve politik 

faktörleri göz önüne almaksızın “kişilerin teknoloji kullanımı” vb. 

hususlara bakmakta; siyaset bilimciler ise ulus oluşturma, kurumsal 

yapıyı bozmadan yeni mobilize grupları uyumlulaştırma sorunu olarak 

ele almaktadırlar. Modernleşme, sosyal ve fiziki çevreyle ilgili olduğu 

kadar kişilerin tutum ve değerleri, zihinsel yapıları ve kişiliğiyle de 

ilgili bulunmaktadır. Modernleşme, modern sosyal ve fizikî çevreye 

uygun zihinsel yapı, tutum, değer ve kişilik gerektirmektedir 

(Yılmaz,1995: 19-20). 

3.2. Türkiye’de Modernleşme 

Ülkemiz kurumsallaşmasıyla modernizmi, düşünüş ve büyük ölçüde 

yaşayışıyla geleneksel değerleri sürdürmektedir. Ülkemiz 

modernleşmenin her boyutunda bir çatışmayı yaşamaya devam 

etmektedir. “Türk modernleşmesi”nin gittikçe daha da derinleşen 

sorunlarını ve nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkündür: 

Modernlik, Türkiye’nin iç dinamikleriyle ulaştığı bir aşamayı değil, 

dış etkilerin neden olduğu bir aşamayı temsil ettiği için 

“modernleşme” değil “modernleştirme” esas olmuştur. Bu da 

“modernleştirici seçkinler”le modernleştirilecek kitleler arasındaki 

ilişkilerin, karşıt unsurlar arası ilişkiler biçiminde gelişmesine neden 

olmuştur. Modernleştirici seçkinlerin “değiştirme” arzusu halkın 

“değişmeme” tepkisi ile karşılaşmış, bunun doğal sonucu olarak da 
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çatışmalar “Türk modernleşmesi”nin hiç değişmeyen özellikleri 

arasında yerini almıştır. 

Değişimde “Batılılaşma” hakim renk olduğu (ve Türk halkı böyle bir 

rengi tanımadığı) için şekilcilik, daha çok ve hatta tamamen dış 

görünümün önemsenmesi, modernleştirme sürecinin değişmeyen 

özellikleri arasındadır. 

“Yukarıdan etkiyle ve ani bir şekilde modernleştirme projesi, 

Türkiye’deki modernleştirici seçkinlerin II. Meşrutiyet’ten itibaren 

değişmeyen projesini oluşturmaktadır (Vatandaş, 1998: 1665-1690). 

Weber’in ifadesiyle bürokrasi, “toplu eylem”i rasyonel düzenlilik 

kazanmış “toplumsal eylem”e dönüştürmenin başlıca aracıdır. Bu 

nedenle, güç ilişkilerini toplumsallaştırmaya yarayan bir araç olarak 

bürokrasi, bu aygıtı denetleyenler için birinci derecede önemli bir 

iktidar aracı olagelmiştir (Weber, 1996: 311). 

Devlet’i Thomas Hobbes’in “Leviathan” benzetmesiyle düşünürsek 

modernizmin değerleri devletin aklını oluşturmaktadır (Göze, 1989: 

131). Modern mantık, dört temel devrim sonucunda şekillenmiştir. Bu 

devrimler bilimsel, siyasal, kültürel, teknik ve endüstriyel 

devrimlerdir. Bilimsel devrim ile dini çerçevedeki bir doğa 

anlayışından, pozitivist bir anlayışa geçiş ifade edilmektedir. Siyasal 

devrim, demokrasi ile somutlaşmıştır. Kültürel devrim ise kendini 

“lâiklik” kavramı içerisinde şekillendirmiştir. Kültürel dönüşüm, dini 

düşüncenin eleştirisi çerçevesinde gelişti ve kendisini bir din eleştirisi 

olarak sundu. Bu durumun varacağı en radikal sonuç; toplumsal 

yaşamın temellerinin yalnızca rasyonel temeller olabileceğini 
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savunmaktı. Son olarak; endüstriyel devrim, insanla doğa arasında 

aracı konumda bulunan teknik bir yapının, gittikçe daha özerklik 

kazanması anlamına gelir (Alkan, 1998: 1703).  

Özellikle Türkiye’nin “laik karakteri” vurgusu üzerine inşa edilen 28 

Şubat postmodern darbesi olarak adlandırılan süreçte ve genelde bütün 

darbe süreçlerinde insan hayatının kamusal alandaki ifade biçimlerine 

en üst seviyede müdahale normal karşılanmıştı. Başörtülülerin 

üniversiteye alınmadığı dönemde, bir partinin kapatılma kararında, 

Anayasa Mahkemesi’nin karar metninde yer alan lâiklik tanımı 

şöyledir; “Lâiklik Ortaçağ dogmatizmini yıkarak aklın öncülüğü, 

bilimin aydınlığı ile gelişen özgürlük ve demokrasi anlayışının, 

uluslaşmanın, bağımsızlığın ve insanlık idealinin temeli olan bir uygar 

yaşam biçimidir. Çağdaş bilim, skolastik düşünce tarzının 

yıkılmasıyla doğmuş ve gelişmiştir. Dar anlamda, devlet işleriyle din 

işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlansa, değişik yorumları 

yapılsa da, laikliğin gerçekte, toplumların düşünsel ve örgütsel 

evrimlerinin son aşaması olduğu görüşü, öğretide de paylaşılmaktadır. 

Laiklik ulusal egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve bilime dayanan 

siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir” (Resmi 

Gazete, 1998). Karar metninde, Başsavcının iddianamesinde yer 

verdiği bir tanım da yer almıştır. “Aslında lâiklik dînî değil hukuki bir 

kavramdır. Hukuki açıdan laiklik, kısaca genel olarak din işleri ile 

devlet işlerini ayıran bir rejimdir. Bu ifade ile anlatılmak istenen, 

sadece devlet içinde din ve dünya işleriyle ilgili olan otoritelerin 

birbirlerinden ayrılması değil, aynı zamanda sosyal hayatın eğitim, 

aile, ekonomi, hukuk, görgü kuralları, kıyafet vb. cephelerinin din 
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kurallarından ayrılarak, zamana ve yaşamın zorunluluklarına göre 

saptanmasıdır”.  

Yüksek mahkemenin karar metninde yer alan tanımlamalarında 

“laiklik” kavramının anlamının genişletilerek batılılaşmayı savunan 

pozitivist bir dünya görüşüne ait değerleri kapsar hale getirildiğini 

görmekteyiz. Bu tutum, Cumhuriyet’in kuruluşunda benimsediği 

“muasır medeniyet seviyesine ulaşmak” idealiyle de örtüşmektedir. 

Buradaki problem, öngörülen modernizmin değerlerini hâkim kılmak 

için “kamusal alan”ın sınırlarını genişleterek, devlet eliyle bu 

değerleri hâkim kılma düşüncesinden kaynaklanmaktadır. O 

dönemlerde Türkiye’deki düşünsel tartışmaların zeminini “kamusal 

alan” kavramı belirlemekteydi. Karar metninde yer aldığı gibi, “sosyal 

hayatın eğitim, aile, ekonomi, hukuk, görgü kuralları, kıyafet vb. 

cepheleri” düzenlenebilir kamusal alan sınırına alındığında, “özel 

alan” veya “mahrem alan” kalmamakta ve yine modernizmin bir ögesi 

olan “bireysel özgürlükler” veya tezimizin konusu olan “kişilik 

oluşturma” konusu zora girmektedir.  

Ülkemizde kendi hayat anlayışlarını ve yaşama standartlarını 

“moderleşme” olarak tanımlayıp, bu anlayışı devletin bürokratik 

kurumları eliyle (Althusser’in ifadesiyle, devletin bastırıcı 

aygıtlarıyla) topluma dayatılmasını gelenek haline getirmiş bir çevre 

de maalesef vardır. Bu çevre öteden beri zaten hegemonik vasıtaların 

da egemenliğini elinde bulundurmakta, kendi hayat tarzlarını 

dayatmaktadırlar. Zaman zaman bu yetmiyor ki darbeleri teşvik 

ederek, sermaye, askerî ve yargı bürokrasisi, “aydın” kesimlerinin 
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işbirliğiyle bu isteklerini gerçekleştirme yoluna gitmektedirler. Bu 

durum, Duverger’in sözünü ettiği, az gelişmiş toplumların niteliğine 

de uygundur. Gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliği, iki ayrı nüfus 

kategorisinin yan yana yaşamalarıdır. Bunlar iki ayrı ekonomik 

kesimle, iki ayrı değer sistemiyle, iki ayrı davranış tipiyle, iki ayrı 

yaşam düzeyiyle kesişen kategorilerdir. İlkin, gelişmiş toplumların 

insanlarına benzeyen bir azınlık vardır bu toplumlarda; bu azınlık, 

gelişmiş ülkeler insanlarıyla aynı teknik ve düşünsel düzeye, aynı 

ideallere ve aynı yaşam biçimine sahiptir ve bu benzerliği azami bir 

düzeye çıkarmak ister (Duverger, tarihsiz: 299 vd.). Bu azınlığın 

dışındakiler ise “yabancılar” yahut “ötekiler” haline getirilerek toplum 

dışına atılmak istenir. Bu durum, bürokrasiyi Weber’in tanımladığı 

gibi iktidarın uygulayıcıları elinde bir maşa olması hasebiyle tam bir 

uyum içinde olmasını, batıllılaşmacı elitlerin programlarını ve halka 

dayatmalarını uygulamalarını onların eliyle zorunlu hale 

getirdiğinden, bir yandan bürokrasi çalışanlarını halktan koparmakta, 

diğer yandan kişilik çatışmaları ve “bilişsel tutarsızlık”lar 

yaşamalarına sebebiyet vermekteydi. 

Yukarıdaki örneğimize dönersek “aklı modernizm” olan Leviathan’ın, 

hareket etmesini sağlayan eklemleri, kolu, ayağı olan bürokrasi ve 

bürokraside yer alan görevlilerdir. Gerek karakteristik özellikleriyle 

olsun, gerekse ülkemize özgü biçimiyle bürokrasi modernleştirici 

elitler elinde bir “prokrestus masası”na* dönüştürülebilmiştir. 

 
* Prokrestus masası, Yunan efsanesine göre gezginleri yatağa uydurmak için kol ve 

bacaklarını kırıp kesen, ya da çekip uzatan devin bu işlemi yaptığı yataktır 

(Nietzsche, 1997: 282). 
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3.3. Modernizmde Bürokrasi ve İnsan İlişkileri1 

Modern toplumun rasyonelliğinin sembolik ve fiziksel tezahürleri üç 

şekilde kendini gösterir: Kapitalizm, rasyonel hukuk ve bürokrasi. 

Ancak kavramın özünde üç yön bulunur: sekülarizasyon, 

hesaplanabilirlik ve araçların yönlendirilmiş etkilerin büyümesi 

(Grint, 1998: 126). Rasyonel bir dünya daha az karmaşık, doğallığın 

olmadığı, kural ve prosedürlere tâbi bir dünyadır. Duygu ve 

geleneklerin yüzeyde kaldığı, sonuçlarla ilgilenen bir dünyadır. Bilim 

ve bürokrasi, sosyal ilişkileri dinin etkisinden soyutlayarak rasyonel 

bir zemine oturtmuştur. Bürokrasi mümkün olan bütün davranışlar 

için, önceden belirlenmiş kural ve prosedürlerin uygulanması yoluyla 

sistematik bir şekilde kendi dünyasını teklif etmektedir. Kısaca 

bürokrasi dünyayı, mantık araçlarıyla kontrol edilebilen, önceden 

tahmin edilebilir ve hesaplanabilir bir olguya indirmeye çalışmaktadır. 

Bürokrasinin aşırı uzmanlaşma anlayışı, bir “uzmanlık” rolü 

üretmektedir. Bu anlayış ve “gerçeklik” algılaması, dünyanın nesneler 

ve şeyler yığını olarak öğretilmesi, doğal kurallara göre davranılması 

ve böylece manipüle edilebilir ve kontrol edilebilir seküler bir 

rasyonalite kurmaktadır. Bu, modernizmin getirdiği bir sonuçtur (Mc 

Kee, 1969: 185-186).  

 
1 Çalışmanın bu kısmı, genişletilerek “MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME: 

BÜROKRATİK KÜLTÜR VE İNSAN” başlığı altında INTERNATIONAL 

JOURNAL of DISCIPLINES ECONOMICS & ADMINISTRATIVE SCIENCES 

STUDIES dergisinin 2015 yılı 1. Sayısında 17-28 sayfalar arasında yayınlanmıştır. 

Bkz. http://ideastudies.com/Makaleler/585385945_2015_%c4%b1dea_M2_Vol1_ 

Issue1_G%c3%b6kt%c3%bcrk%20(17-28).pdf  
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Bürokrasi, kişilikdışı özelliğinin yanında; toplumu ve bireyi 

dönüştürmeyi esas alan bir iktidarın aracı da olunca, bürokraside yer 

almak, bütünüyle kişilik özelliklerinin yok sayılarak “mekanik bir 

alet” olmakla mümkün olabilecektir. Connolly’nin deyişiyle; insan 

artık, normallik ve hak kazanmayla ilgili kurumsal standartlardan 

oluşan iyice ayrıntılı örgüye girmek için yaşamını çok büyük bir 

titizlikle programlamak zorundadır. Eğer kişi bu disiplinleri iyi 

değerlendiremezse, bunun sonucu olarak “ötekilik” kategorilerinden 

birinde sıkışıp kalmak riskine düşer: suçluluk, sorumsuzluk, 

bağımlılık, suç işlemeye yatkınlık, dengesizlik, anormallik, zeka 

geriliği, işsizlik, beceriksizlik, modası geçmişlik vs. gibi 

kategorilerden birinin tanımladığı bir kişi haline gelir. Bu anormallik 

kategorileri bürokratik yola getirme, disiplin, düzenleme, dışlama, 

yönetimi altına alma gibi uygulamalara ruhsat çıkarırlar (Connolly, 

1995: 39). 

Giddens’e göre modernliğin dinamizmi zaman ve mekânın 

ayrılmasından ve sosyal hayat içerisinde kesin bir zaman-mekân 

dilimlendirmesini sağlayacak biçimde yeniden birleşmelerinden; 

toplumsal sistemlerin yerinden çıkarılmasından ve toplumsal 

ilişkilerin, bireylerin ve grupların eylemlerini etkileyen sürekli bilgi 

girdilerinin ışığında düşünümsel olarak düzenleme ve yeniden 

düzenleme sürecinden kaynaklanmaktadır. Zaman ve mekânın 

ayrılması, modernliğin dinamiği için önemlidir, çünkü zaman ve 

mekânın ayrılması ve standart “boş” boyutlar haline gelmeleri, 

toplumsal etkinlik ile bu etkinliğin mevcudiyet bağlamlarının 

özellikleri içine “yerleştirilmişliği” arasındaki bağları koparıp atar. 
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İkincisi, bunun modern toplumsal yaşamın ayırt edici özelliği olan 

rasyonel örgütlenme için bir dişli görevi görmesidir. Modern örgütler, 

yerel ile küreseli, geleneksel toplumların aklına bile gelmeyecek 

yollarla birbirine bağlayabilmekte ve bunu yaparken insanın yaşamını 

sürekli etkileyebilmektedir (Giddens, 1998: 24 vd.). Bu durumda 

bürokratik örgütler, milli kültürden, kültürün geliştirdiği ilişkilerden, 

soyutlanmaktadır. Kültürel değerlerin yerini modernizmin değerleri 

almaktadır.  

Taylor, modernizmin sıkıntılarını üç başlıkta ele alır (Taylor, 1995: 10 

vd.); bunlardan biri bireyciliktir. Modern uygarlığın en büyük 

kazanımı olarak görülen bireycilik, kimilerine göre insanın kozmik 

bütünlükten kopması veya dünyanın büyüsünün çözülmesidir. Bu aynı 

zamanda Giddens’in değindiği zamanın içinin boşaltılmasıyla da 

ilgilidir. İnsanlar eskiden yaptıkları her işte bir kutsallık görüyorlardı. 

İnsana hizmet ibadet niteliğindeydi. Her şey “Allah rızası” diye 

adlandırılan bir üst ideal için yapılıyor, hiçbir iş basit veya rutin 

görünmüyordu. İnsanın toplumla hatta kozmik âlemle bütünleşmesini 

sağlayan üst ideallerin yerini bireyciliğin alması, modernizmin en 

önemli açmazıdır. Kader, rıza, tevekkül gibi kavramlar, yerini 

girişimcilik, risk gibi modernizmin kavramlarına bırakmıştır. Köyden 

kente, taşradan büyük kente okumaya, çalışmaya gelenler; 

bürokrasinin istediği nitelikli eleman olmaya çalışanlar, toplumda bir 

yer edinmenin ancak makamla, parayla mümkün olduğunu görmekte 

ve bunlara sahip olunca da bunlara kişilik değerleri olarak sahip 

çıkabilmektedirler. Geleneksel kültürün kendisine verdiği değerleri 

modernizmin kalıpları içerisinde dönüştürmesi her zaman mümkün 
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olamıyor. Gelenekle modernizmin çatışan değerleri arasında kalma, 

geniş ölçüde hukuk devletinin yerleşmesini, çoğulcu bir siyasal 

pratiğin edinilmesini, kendiliğinden disiplinli ve özerk ve dışa yönelik 

bireyin oluşmasında engelleyici yönde sonuçlar doğurmuştur (Oktay, 

1991: 84).  

Modernizmde kendini gerçekleştirme, benlik merkezli biçimler haline 

gelmiştir. Taylor’a göre, benlik merkezli biçimler, kişinin 

yakınlıklarını salt araç konumuna getirerek doyumun merkezine bireyi 

koyarak, insanları toplumsal atomculuğa itiyorlar; köktenci bir insan 

merkezciliği besliyorlar. Taylor’a göre modernizmin ikici sıkıntısı, 

“araçsal aklın öncelik kazanması”dır. Bu, Giddens’in yerinden 

çıkartılma düzenekleriyle ilişkilidir. Toplumdan, kültürden, 

gelenekten soyutlanan kurumlar, insanları “demir bir kafes”e 

koymaktadırlar. Modern toplum hem belirli koşullarda atomculuık ve 

araçsallığın etkisine karşı koymayı güçleştirerek, hem de onları 

zorunlu standart olarak alan bir bakış açısı oluşturarak, bizi onlara 

doğru itme eğilimindedir (Taylor, 1995: 82). Bizim gibi, modernizmi 

ideoloji olarak benimsemiş gelişmekte olan toplumlarda, demir kafes 

biraz daha genişletilerek toplumu kapsayacak duruma getiriliyor. 

Yerinden çıkarılmış kurumlar, toplumu yönlendirmek adına 

heyecansız, duygusuz bir hayatı dayatıyorlar. İnsanlara makinadan 

başka bir şey değillermiş gibi davranmak ve teknik faaliyetler için 

kural koyar gibi yaşama kuralları koymak, içinde yaşadığımız çağın 

ayırt edici niteliği olmuştur. Oysa insan hayatı, teknik bir faaliyet 

olmadığı için, bu kurallar eninde sonunda yalnızlığa, tek başına 
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kalmaya ve insan ilişkilerinin ortadan kalkmasına yol açıyorlar (Adler, 

1997: 372).  

Modern insan, kendini ancak kudretli organizasyonların kucağında 

endişeden uzak ve korunmuş duymaktadır. Endüstrileşmiş kütle 

cemiyetlerinde büyük bir çarkın parçası sayılan fertler kadar, 

geleneksel, pederşâhi aile sisteminden çözülmüş ve yeni 

endüstrileşmeye doğru giden memleketlerin vatandaşları, aradıkları 

sığınağı özel sektörde veya kamu sektöründe yer alan herhangi bir 

kudretli teşkilatın himayesinde bulmaktadırlar (Abadan, 1959: 84).  

Modernizmin değerlerinden benmerkezcilik, insan hayatına sahte 

değerler getirmektedir. “Yaşamanın anlamı nedir?” sorusuna verilecek 

cevap, kutsallarından sıyrılmış bir insan için materyalist felsefenin 

verileri olacaktır. Modernizmin dayattığı insan tipi, “homo-

ekonomikus”tur. Hayatı sadece üretmek ve tüketmek fiillerinden 

ibaret gören, bunun dışında hiçbir ahlaki değer yargısı taşımayan 

(Sezal, 1981: 66), menfaatlerini temin için geliştirilen vasıtaları 

hayatın gayesi haline getiren insan, daha çok kazanmak, daha yüksek 

mevki elde edebilmek için çırpınıp duracaktır. Hep bir ileri 

merhalenin bulunacağı gerçeği göz önüne alınırsa, bu insan hiçbir 

zaman mutlu olamayacaktır. Erol Güngör’ün tespitiyle, gayeler 

ortadan kalkınca veya geri plana düşünce, insanlar birbirini, vasıtalar 

üzerindeki başarılarına göre değerlendirecektir (Güngör, 1995: 200). 

Fert, kendini daima eşit durumda bulunan hemcinsleriyle 

kıyaslamaktadır. Başkasının sahip olduğuna sahip olmak, başkasının 

başardığını kendisi de başarmak ister. Modernizmde fert, 
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şahsiyetinden tecrit edilip, üniform hale getirilir. Bütün bu süreç 

gerçekleşirken, vasıta ise özel ya da kamu alanında kurulmuş 

organizasyonlardır (Abadan, 1959: 84).  

Modern toplumun en önemli kriteri fiyakalı tüketimdir. Toplumda 

statü ve saygınlık kazanmanın yolu, en pahalı tüketimi 

gerçekleştirebilmek, örneğin son model arabaya binmek, belli marka 

cep telefonu taşımak ve benzeridir. Dolayısıyla, belli bir tüketim 

düzeyini “bir şekilde” yakalayamayanlar statü ve saygınlık açısından 

da, tüketimiyle orantılı olarak düşük bir konumda 

bulunabilmektedirler. 

Geleneksel toplumda, doğan her çocuk toylara, şenliklere vesile 

oluyordu. Modern toplum, üyelerine, insan olarak doğduğu için statü 

vermiyor. Amerikalı sosyal bilimci Vanca Packard, modern toplumun 

insanlarını “statü arayanlar – statüs seekers- olarak nitelemektedir 

(Sezal, 1981: 119). Modern toplumun üyeleri, “nüfus planlaması” 

programlarından canını kurtararak yeryüzüne gelmişse, her yıl 

“doğum günü partileri” vererek, tanıdıklarına “iyi ki doğdun” 

dedirterek, bir nevi istenmezliğini, zoraki gelmiş olma psikolojisini 

bastırmaya çalışmaktadır. Eskiler, kurmuş oldukları şehirlerde, ölmüş 

olanlarıyla iç içe yaşar, gözlerinden ve dualarından ırak etmezlerken, 

modern toplumda mezarlıklar şehir dışına kuruluyor ve cenazeler 

arabalarla şehir dışlarına çıkarılıp “ne yüzü, ne izi” yapılıyor. 

Konumuz, geleneksel toplumlarda ve modernizmde insanın konumu 

olmadığı için, modern toplumlarda sadece insan olarak, toplumsal 

saygınlık kazanmanın mümkün olmadığı belirtilebilir. Bu durumun 
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bürokraside yarattığı pek çok olumsuzluk vardır. Abadan, 

bürokrasilerin daha heybetli bir büyüklüğe kavuşmalarını, fertlerin 

prestij düşkünlüğü duyguları ile izah olunabileceğini söylemektedir. 

Bürokrasilerin genişlemesini teşvik eden iç nedenlerin başında iktidar 

ve nüfuz kazanma gayreti gelmektedir. Kamu yönetimi 

terminolojisinde buna “imparatorluk kurma” ya da “patronaj” 

denmektedir (Abadan, 1959: 79-80). M Crozier, bürokratların 

dünyasının statü (ve menfaat) çekişmesinden ibaret olduğunu söyler. 

“Masanın gölgesi”ne sığınan memur, vatandaşın hürmet, iltifat 

göstermesi ölçüsünde iyi muamele yapmaya yönelmektedir (Adalı, 

1979: 300).  

Weber, statünün hayat tarzıyla da ilişkili olduğunu söylemektedir. 

Statü onurunun özünü en iyi ifade eden şey, belli bir çevreye mensup 

olmak isteyen herkesten, her şeyden önce, belirli bir hayat tarzına 

sahip olmasının beklendiğidir. Bu beklentinin yanı sıra “sosyal 

ilişkilere” de kısıtlamalar getirilir. Birey belli bir grubun hayat tarzının 

taklitçisi olmaktan çıkıp, o grubun kabul edilmiş içe dönük 

eylemlerine uyum göstermeye başladığı zaman, “statü”sü gelişmeye 

başlamış demektir (Weber, 1996: 278).  

Ülkemizde bürokrasi, bilhassa modernizmi temsil eden kapalı gruplar 

görünümündedir. Bu durum, bürokrasinin karakteristik özellikleri 

içinde yer alan “örgüte karşı olabilecek müdahalenin önlenmesi ve dış 

denetimlerden uzak tutulmaları” ilkesinden de kaynaklanabilir. Her 

bürokrasi grubu neredeyse toplumdan yalıtılmış, ayrı bir dünyada 

yaşamaktadırlar. Lojmanlarıyla, lokalleriyle (polis evi, öğretmen evi, 
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ordu evi vs.) sosyal tesisleriyle, kendi içlerinde kapalı bir yaşantıyı 

devam ettirmektedirler. Yine bürokrasi dışında, magazin gazeteleri ve 

diğer iletişim araçlarıyla halka modern yaşam tarzının örnekleri olarak 

sunulan ve “sosyete” ismiyle anılan, yüksek gelir seviyeli, kendilerine 

özgü değer yargıları olan gruplar vardır. “Statü” gruplarıyla “sosyete” 

grupları, kamusal alanı ortaklaşa düzenleme eğilimindedirler. 

Statünün gerektirdiği hayat tarzını benimseyemeyenlerin bürokratik 

kurumlarda kalmaları çok güçtür. Aynı zamanda kamusal alanı 

belirleyen toplumsal grubun normlarını benimsememiş olmanız, bir 

tür marjinalleşme ve içsel sürgüne mahkum edilmiş olduğunuz 

anlamına gelebilir. Modern rasyonalite için zaruri olan gayrı-şahsi, 

hesaplamaya izin veren şey, kişisel olanın, duygusal ve ailevî olanın 

dışlanmasıdır. Weber’in kamusal ve özel arasındaki ayrımında, 

kapitalist üretim ve bürokratik idare anlayışları, duygusal hayatın 

gerektirdiği ilişkileri ve bağlılıkları da aynı şekilde dışlamaktadır. 

Fromm, Wrigt, Mills, Whyt gibi düşünürler, bürokrasinin başarıya, 

hesaplanabilirliğe, standardizasyona yaptığı vurgudan dolayı, 

insanlara nesneler gibi muamele ettiğini iddia etmektedirler. Mills, 

bürokrasinin sadece insanı istismar etmekle kalmayıp, insanın 

kendisini de istismar etmesini sağladığını ifade etmektedir. Bürokrasi, 

standart prosedürlerden dolayı bireyleri benzeştirir (conformity) ve 

uyum sağlamayan insanlar dışarı atılır (Mc Kee, 1969: 191).  

Türk toplum yapısından ve kültürel özelliklerden kaynaklanan 

etkileşimleri yok sayarsak; modernizmin yapısal özellikleri insanın 

kendi kimliğiyle toplumda barınmasına imkân vermeyecek 



 
 91 

düzeydedir. Modernizmde “bireysel” sözcüğü, insanın kişisel 

özgürlüğünü vurgulayacak yerde garip bir biçimde sıradanlığı ifade 

etmeye başlamıştır. Günümüzde “eşitlik” kavramı da birbirinin yerine 

konulabilirliğe eşdeğer bir anlam kazanmış ve bireyselliğin tam tersi 

olmuştur. Eşitlik, her insanın bireyselliğinin gelişme koşulu olacak 

yerde, bireyselliğin çöküşü, “kendi kendisi olmayış” anlamına 

gelmektedir. İnsanın bireysel yanı, kendisi savsaklandığında, insanlar 

arasındaki ilişkiler de zorunlu olarak yüzeyselleşir. Çünkü burada söz 

konusu olan artık insanların kendileri olmayıp, birbirlerinin yerine 

konabilen mallar arasındaki ilişkidir (Fromm, 1996: 80). Bürokrasi de 

insanı zaten tekil olarak değil, nicelik olarak hesaba katmaktadır. 

İnsanlar, değişik özelliklerin oluşturduğu bireyler olarak değil, 

ölçülmeye müsait uzmanlık ve vasıflar yığını olarak görülmektedir. 

Bürokrasi kişi/insanla ilgili değil, personelle ilgilidir. Bürokrasi için 

insan eğitilebilir, kalıba dökülebilir ve daire ya da kareli durumlara 

uydurulabilir vasıflarla sabittir (Mc Kee, 1969: 192-193).  

Modernizmde insan, ya kurumların dayattığı disiplin ve gerekliliklerin 

ince bir biçimde örülmüş ağı içinde kendine bir yol açarak hayatına 

bir proje muamelesi yapıyor, ya da bunu yapmayı reddederek bu 

disiplin ve gerekliliklere karşı savaşıyor. İlk yolu izlemek, içinde 

kasılıp kaldığımız kurumlara borçlu olmak demektir. Kişinin çalışma 

yeri, özgüveni, geliri, becerisi, hareketliliği, gücü, ailesi ve kişisel 

kimliği yönetim alanıyla (territory) gelen yaygın normlarla mikro 

düzeyde uyuşmasına bağlıdır. Bu standartlar demokratik biçimde 

yerleştirilmiş de olsa, yukarıdan dayatılmış da olsa, bu böyledir. Diğer 
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taraftan ikinci yolu seçmek, ya da onun tarafından seçilmek, elverişli, 

iyi yaşamın dışına atılmaktır (Connolly, 1998: 39-40).  

Modernizmin gerektirdiği “insan tipi” olamayanlara modern toplum 

“yabancı” gözüyle bakar. Onlara karşı en iyimser ihtimalle “uygar 

ilgisizlik” diye adlandırılan bir davranış geliştirir. Modernizm, insanı 

“evcilleştirmek” ister. Bunu başaramayanlar dışlanır. Uygar 

ilgisizliğin evrensel uygulamasının özet sonucu yüzün kaybolmasıdır, 

ya da daha doğrusu bir yüz edinememektir. Kent kalabalığı bir 

bireyler toplamı değildir. Bireyselliğin eridiği karışık, biçimsiz bir 

kümedir. Kalabalık yüzsüzdür, ama birimleri de öyle (Baumann, 

1998: 190). Baumann’a göre, modern yaşamın sürmesi için 

yabancılığın deyim yerindeyse korunması ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. “Komünal birliktelik” mucizevî bir zafer kazansaydı, 

modern toplumun temel kurumlarından hiçbiri ayakta kalamazdı; 

kişisel, duygusal yükü olan ilişkiler, sahte karşılaşmalar ve uygar 

ilgisizlik alanını istila etseydi de bu kurumlar ayakta kalamazdı. 

Yabancılar olmadığında onları icat etmek gerektiği söylenebilir... ve 

icat edilirler; her gün ve büyük çapta.  

Baumann’a göre, modern toplumun ayakta kalması ve modern 

yaşamın sürmesi için yabancıların “korunması ve geliştirilmesi” 

gerekir. Çatışma gibi görünen bu durum, bizim toplumumuzun 

gerçekliğiyle de bağdaşmaktadır. Modernizmin üst politika olarak 

belirlendiği ilk dönemlerden itibaren geleneksel kültür kalıpları içinde 

yaşayan geniş halk kesimleri “yabancı” olarak algılanmaya başlanmış 

ve bu yabancıların asimilesi (evcilleştirilmesi) için bütün imkânlar 
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seferber edilmişti. Fakat hikmeti kendinden menkul bir tavırla, 

modernizmin değerleri yaygın şekilde kabul görüp, gelenekselliğin 

alanı daraldıkça, yeni yeni toplum kesimleri “yabancı” sayılmakmış, 

adeta icat edilmiştir. Ondokuzuncu yüzyıl sanayi işçilerine “great 

unwashed” –yıkanmamış büyük kalabalıklar- denildiği gibi, 

beyazların zenci algılanmasında olduğu gibi geniş toplum kesimlerine 

“cüzzamlılar” muamelesi son on yıllara kadar yapılagelmiştir.  

Calude Lévi-Staruss, “ilkel” toplumlarla modern toplumlar arasında 

bir karşılaştırma yaparak, ilginç benzerliklere ulaşmaktadır; “İlkel” 

toplumlar, tehlikeli yabancıları yer, yutar ve sindirirler. Biyolojik 

olarak onlarla birleşirler ve asimile ederler (antropolojik strateji). 

Modern toplumun stratejisi, antropoemik (emein, kusmak) bir 

stratejidir. Yabancıları toplumun –kamusal alanın- sınırları dışında 

tutarız. Fajik strateji “kapsayıcı”dır, emik strateji ise “dışlayıcı”dır. 

Bunlar yaşam koşulları ve seçeneklerini tanımladıkları yabancılar 

açısından gerçek bir ya o / ya bu oluştururlar: Uyumlu ol ya da 

lanetlen; bizim gibi ol ya da ziyaretini fazla uzatma; oyunu bizim 

kurallarımızla oyna ya da oyundan tamamen şutlanmaya hazır ol. 

Yalnızca böyle bir ya o/ya bu, iki stratejinin toplumsal mekânı kontrol 

etme açısından ciddi bir şans sunmasını sağlayacağından, iki strateji 

de her tahakkümün alet çantasında bulunur (Baumann, 1998: 199).  

Modernizmin gerektirdiği ve dolayısıyla modern toplumda, özellikle 

bürokraside yer edinmek için nasıl bir kişilik yapısına sahip olmak 

gerektiği konusu, ilgili bölümde ele alınacaktır.  
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Modernizm, araçsal aklın hâkimiyeti, anlam kaybı, güvenlik yitimi, 

özgürlük kaybı vb. birçok açıdan eleştiriye tâbi tutulmuştur. Ayrıca 

modern gelişmeler, araçsal aklın hâkimiyeti yanında rasyonel 

bürokratik kurumların yaygınlaşmasıyla “demir kafes” yarattığı ve 

yaşam alanının kaybolduğu şeklinde eleştirilmektedir. Zihnin durumu, 

“yersiz yurtsuz zihin” olarak nitelenerek, hayatın bürokratizasyonu 

eleştirilmektedir (Yılmaz, 1996: 80-81).  

Taylor’a göre, yapmak durumunda olduğumuz şey, sahiciliğin anlamı 

üzerinde savaşmak ve orada gelişecek çıkış noktasından hareketle 

kendini gerçekleştirmenin, kayıtsız şartsız ilişkileri ve benliğin 

ötesindeki ahlakî gerekleri dışlamak şöyle dursun, bizzat zorunlu 

kıldığına ikna etmeye çalışmak; kültürü yeniden yerine oturtmaya, 

onu motive eden ideale yakınlaştırmaya çalışmaktır (Taylor, 1995: 

63).  “Kendisi olmak” kavramının ne anlama geldiğini bulmak için; 

dikkatin dışa değil içe doğru verilmesi gerekir. Yani duyulara yönelen, 

toplumsal dış görüntümüzü düzenleyen statü, saygınlık gibi 

maskelerden, bedenimiz ve kafamızdan uzakta, varlığımızın ayırt 

edilemez ve “merkezî” noktasına doğru dönerek onu aramalıyız 

(Northbourne, 1989: 64). 

Bizim gibi modernizmin tabii seyir içinde gelişmeyip, “üst politika” 

olarak benimsendiği ülkelerde, huzursuzluk sürüp gitmektedir. 

Esasen, yaşadığımız dönem, modernizmin değerlerinin yaygın şekilde 

benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Endüstriyel üretim, pazar 

ekonomisi, ulus devlet, bilimsel bilgiyle düşünme, bireylerin 

farklılığını kabullenme gibi modernizm değerleri, yaygın bir 
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uygulama bulmuş, kendiliğinden zihnî kabul görmüştür. Fakat 

modernizmin “ideoloji” olarak benimsenmesinin getirdiği zorlamalar 

problem üretmeye devam ediyor. Kaçınılması veya gözden geçirilmesi 

gereken, “bir sosyal olgu” olarak modernizmin kendisi değil, 

“ideolojileştirilmiş modernizm”dir. İdeoloji, belli bir noktadan sonra 

nesnel gerçeklikten koparak kendi iç yasalarıyla gelişmeye başlar 

(Hançerlioğlu, 1996: 177). Günümüzde ilmin ve teknolojinin 

gelişmesiyle artık ideolojilere yer kalmadığını savunan fikir adamları 

gittikçe tesirlerini artırıyorlar. ABD’li sosyal bilimci Daniel Bell’in 

“ideolojinin sonu” adlı kitabı, büyük yankılar uyandırmıştır. Nitekim 

ideolojinin, gerçeğin belli bir açıya göre saptırılmış fikirlerden 

yorumlardan meydana geldiği (Sezal, 1981: 69-70) gerçeği 

unutulmamalıdır. Sosyalist ülkelerde “solhoz ve kolhoz” diye 

adlandırılan toprak sisteminin başarısızlığı karşısında, aynı sistemin 

İsrail’de “Kibbutz” ve “moshav” olarak isimlendirilerek 

uygulanmasında başarılı olunması, İsrail’de sosyalist ülkelerden farklı 

olarak bir ideolojiyi gerçekleştirmekten çok bir toprağı vatanlaştırmak 

idealiyle uygulanmış olmasındandır (Ecer, 1987: 88). Özellikle son 

yıllarda ülke olarak yaptığımız savunma sanayinde, ulaşımda, sağlıkta 

daha pek çok alanda teknolojik yeniliklerle öne çıkan millî 

hamlelerimiz modernizmin ideoloji olarak dayatılması ile değil; 

vatandaşımızın bir ihtiyaç olarak görmesi ve benimsemesi ile mümkün 

olabileceğini ortaya koymuştur. 

Modernizmin yaslandığı temellerden biri olan liberalizm de bireylere 

belli bir hayat tarzının empoze edilmesini –bunu özgürlüğe aykırı 

gördüğü için- reddeder. Bu görüş, insanların farklı değerleri 
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benimseyebileceklerini ve zaman zaman aynı değerlere inansalar bile, 

bunların her birine verdikleri önemin farklı olabileceğini, dolayısıyla 

toplum içinde, gerçekte bir ahlaki çoğulculuğun olduğunu öngörür. 

Kaldı ki, bir tek doğru cevabın var olduğu –yani hakikatin tek olduğu- 

ve bunun bilinebileceği kabul edilse bile, bu toplumsal değil, kişisel 

bir cevap olabileceği için bunun devlet zoruyla hayata geçirilmeye 

çalışılması haklı gösterilemez (Erdoğan, 1998: 3-4).  

“Rüştsüzlük” diye başlar ünlü makalesine Kant; “bir akıldan bir başka 

aklın yönlendiriciliği olmadan yararlanma yeteneksizliğidir”. İnsanın 

bizzat sebep olduğu rüştsüzlükten kurtuluşuna aydınlanma denir. 

Aydınlanmaya kamusallığın/aleniyetin aracılık etmesi gerekir; “Her 

münferit insanın, adeta mizacı haline gelmiş rüştsüzlükten kurtulması 

zordur. Fakat bir kamusal topluluğun kendi kendini aydınlatması çok 

daha mümkündür. Bir topluluğa sadece özgürlük verilmesi halinde 

aydınlanma kaçınılmaz olacaktır.” Bu sebeple aydınlanma açısından 

kendi kendine düşünmek ile sesli düşünmek ve aklın kullanımı ile 

onun kamusal kullanımı örtüşür gibi görünüyor. “Gerçi konuşma ve 

yazma özgürlüğü üstün iktidar tarafından elimizden alınabilir, fakat 

düşünme özgürlüğü hiçbir şekilde alınamaz deniliyor. Ancak topluluk 

içinde kendilerine düşüncelerimizi aktaracağımız ve bize 

düşüncelerini aktaracak başka şahıslarla birlikte düşünmezsek, ne 

kadar ve hangi doğrulukta düşünürdük ki!” (Habermas, 1997: 203-

204). Yıllarca toplumu demir kafes içine alan modernizm adına 

kısıtlanan kamusal alan özgürleştirilmiş olsa idi, modernizm çok daha 

yaygın uygulama bulabilecek ve belki toplum kültürüyle bir 

dönüşüme girerek daha sağlıklı bir yapı ortaya çıkabilecekti.  
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Kültürümüzün insana bakışını temel alarak oluşturacağımız dünya, 

modernizmin ve uygulamalarının bizi ittiği içsel sürgünden 

kurtaracaktır. Olaylara zorunlu olarak katılmak, fakat aynı zamanda 

benimsememek, karamsar, gelecekten umutsuz olarak yaşamamıza 

sebep oluyor. Taylor’un dediği gibi, kendi varoluşumuzun şartlarını 

yeniden oluşturabildiğimiz, bize hükmedebilen şeylere 

hükmedebildiğimiz zaman özgürüz (Taylor, 1995: 84).  

Drucker, modernizm ve toplum kültürünün önemini örneklerle şöyle 

açıklamaktadır: Davranış biçimlerinin değişimini sağlayacak olan 

“kültürün değişmesi” değildir. Kültür –nasıl tarif edilirse edilsin- çok 

dayanıklı ve kalıcıdır. Elli yıl kadar önce hem Japonya hem de 

Almanya tarihin kaydettiği en kötü mağlubiyete uğradı; değerleri, 

kurumları ve kültürleri ayaklar altına alındı. Fakat bugünün Japonya’sı 

ile bugünün Almanya’sı kültür bakımından şaşmaz bir şekilde Japon 

ve Almandır; şu veya bu davranış biçimi de bunu etkilemez. Gerçekte 

davranış biçiminin değişmesi sadece var olan “kültüre” dayandığı 

takdirde mümkündür. Japonya bunun en iyi örneğidir. Batılı olmayan 

bütün ülkeler arasında modern bir toplum haline gelen tek ülkedir; 

bunu yapan da yüzyıl kadar önce, Japon reformcularının yeni 

“batılılaşmış” davranış biçimini geleneksel Japon değerleri ve Japon 

kültürü üzerine bilinçli bir şekilde oturtmalarıdır. Hindistan ve 

Çin’deki reformcular da, tam tersine, kendilerini ülkelerinin 

kültürlerini değiştirmeye mecbur sanmışlardır. Bunun tek sonucu 

hüsran, çekişme, yanılgı olmuş, oysa davranış biçiminde hiçbir 

değişiklik olmamıştır (Drucker, 1996: 200-201).  
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Bu anlamda Devlet Memurları Kanunu “Ödevler ve Sorumluluklar” 

başlığını taşıyan 2. Bölüm 6. Madde’de devlet memurları için yemin 

metninde yer alan “(....) Türk milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî 

ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için 

çalışacağıma (...)” ibaresi, maalesef sembolik bir ideal olarak 

bulunuyor. Bu durum, metinde yer alan değerlerin modernizmin 

taşıyıcısı olan bürokrasinin modernizmi algılayış biçimiyle 

uyuşmamasından kaynaklanmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BÜROKRASİ VE KİŞİLİĞİN SORUN ALANLARI 

Çalışmamızın bu bölümünde bürokrasi ve kişiliğin modernizmi de 

ilgilendiren boyutlarıyla sorun alanları incelenmektedir. Grup 

Etkileşimi, Motivasyon, Hiyerarşi ve Statü Rol Davranışları başlıkları 

altında, bürokrasinin kişilikle en fazla ilişkili olduğu alanlar 

değerlendirilecektir.  

4.1. Grup Etkileşimi –Sosyalleşme- ve Bürokratik Kültür 

İnsan kişiliğinin oluşmasında en önemli etkenlerden biri de 

“sosyalleşme” olgusudur. Sosyalleşme, bir toplum içinde doğan 

bireyin önce aile, oyun grubu, okul ve benzeri gruplar aracılığıyla 

toplumun değerlerini ve davranış biçimlerini benimsemesi ve topluma 

uyum sağlamasıdır. İnsanın içinde bulunduğu bu grupların kuralları 

bireylerin kişiliğinin oluşmasına katkıda bulunurlar. 

Grup değer ve normları bireyin davranış ve düşünceleri üzerinde baskı 

yapmakta, onların davranışlarını değiştirmektedir. Bireyin 

davranışlarını, grup üyelerinin tamamının veya bir kısmının istek ve 

bekleyişleri doğrultusunda değiştirmesine “uyma davranışı” adı 

verilmektedir. Uyma davranışı her zaman grup değerlerini benimseme 

anlamına gelmeyebilir. Birey grup dışında kalmak veya 

cezalandırılmak gibi korkularla grup fikrine uyabilir, grupla 

özdeşleşebilir. Bireyin uyma davranışı, grubun düşünce ve 

değerlerinin doğru olduğuna birey tarafından inanıldığı için 
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oluşmuşsa, buna “benimseme davranışı” denmektedir (Eren, 1991: 

88). 

Örgütler bir sosyal etkileşim ve kültürleme gruplarıdır. Bürokrasi 

yapısı, karakteristik özellikleri, değer ve normlarıyla içinde yer alan 

bireylerin kişiliklerini etkilediği gibi, aynı zamanda bürokratik 

kurumların kendilerine özgü kültürleri vardır. Bu anlamıyla bürokratik 

örgütler de bir grup ortamı oluştururlar. Bürokraside yer alan bireyin 

ailesi dışında en çok sosyal etkileşimde bulunduğu ortam işyeridir. 

Bürokratik kurumlar, bireyin çalışma saatlerinden, giyinişine, ast-üst 

ilişkilerinin biçimine, her türlü davranış normlarına uzanan ve insanın 

yaşamını şekillendiren bir süreçtir. 

İnsanlar birbirleriyle etkileşimde bulundukları zaman etkileşim süreci 

ve özellikleri, bu bireylerin deneyim ve davranışları üzerinde sosyal 

etkiler yaratır. “Sosyal etkiler”, algı, ayırt etme, duygu, düşünce, 

kişilik özellikleri ve eylemlerde, sosyal etkileşimin işlev gören bir 

parçası ya da bir üyesi olmanın yol açtığı değişikliklerdir. Bu sosyal 

etkiler, davranışsal eğilimlerde artış veya azalma olabileceği gibi nitel 

değişiklikler de olabilir (Şerif, 1996: 155-156). 

Bireyler, içinde bulundukları şartlar farklılaştıkça, farklı davranış 

gösterir. Bu temel gözlem, davranışların temel olarak çevreye 

uyduğunu ve bu davranışların aktörleri olan bireylerin de bu çevreye 

göre sosyalleşmiş olduğu sonucunu doğurur. İnsanın doğumundan 

itibaren tüm yaşamı, kişiliğin değişik derinlikteki düzeylerinde, farklı 

sosyal norm ve referans sistemlerinin ve davranış modellerinin etkisi 

altında geçen bir sosyalleşme süreci olarak nitelendirilmektedir 
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(Bilgin,1996: 5-6). Kişi, içinde bulunduğu durumdan bağımsız olarak 

kişilik özelliği gösteremez (Cüceloğlu, 1997: 420). 

Edward-Burnett Taylor’a göre kültür, kavramları, bilgileri, inançları, 

sanatları, yasaları, ahlâkı, giysileri ve bir toplum üyesi olarak insanın 

edindiği tüm diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir 

bütündür. Bu tanımdan hareketle bile, insanın bilinçli ya da bilinçsizce 

etkilerine maruz kaldığı gruptan bağımsız bir varlık olamayacağı 

sonucuna varabiliriz (Dollot, 1991: 29). 

Psikolojide uzun süre davranış, kişilik özellikleri ve kişilik 

tipleştirmeleriyle açıklanmıştır. Kişilik özelliklerinin davranışı 

doğrudan meydana getirdiği varsayılmıştır. Ancak daha sonra 

özellikle ahlâkî özelliklerin doğrudan davranışı doğurmadığı; bunların 

etkileşimiyle beraber mekânsal etkenlerin de davranış geliştirmede 

önemli olduğu vurgulanmıştır. Davranışın ortaya çıkmasında iki tür 

etkileşim söz konusudur. Bunlardan birisi kişilik özelliklerinin kendi 

aralarındaki etkileşimidir. Örneğin yetkeci kişilik tipinin, endişe 

içindeyken daha fazla uyma davranışı göstermesi. İkinci etkileşim ise, 

kişilik özellikleri ile ortamsal etkenler arasındaki etkileşimdir. 

Örneğin yetkeci tutumlar, yetke ilişkilerinde davranışa yansır, fakat 

arkadaşça ilişkilerde davranışı etkilemeyebilir (Kâğıtçıbaşı, 1998: 77-

78). 

Aslında bürokrasi, teorik olarak sosyalleşme, bürokratik kültür gibi 

kavramları kabul etmez. Zira bürokrasi içerisinde yer alan bireyleri 

esasen birer makine gibi görme eğilimindedir. Weber sık sık 

bürokratik örgütlenmenin mahiyetini analiz ederken makine imgesini 
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kullanmıştır. Tıpkı bir makine gibi, bürokrasi, enerjileri özelleştirilmiş 

görevlerin yerine getirilmesine hasreden en rasyonel sistemdir. 

Bürokrasinin üyesi, kendisine temelinden belirlenmiş bir işleme yolu 

veren, sürekli hareket eden bir mekanizmada sadece bir çark dişlisidir. 

Makineyle ortak olan bürokrasi birçok farklı efendinin hizmetine 

koşulabilir. Dahası bir bürokratik örgüt, üyelerinin insanlığının 

giderildiği oranda etkili bir işlev görmektedir. Bürokrasi, resmî işten 

sevgi, nefret ve bütünüyle irrasyonel ve duygusal yani denetimden 

kaçan öğelerin ortadan kaldırılmasında ne kadar başarılıysa, o kadar 

mükemmel gelişmektedir (Giddens,1996: 61-62). Dolayısıyla insan 

faktörü yok sayılmakta, mekanik davranışların dışında -aslında tam da 

kişiliği oluşturan- bütün özellikler kabul edilmemektedir. Ülkemizde 

bürokrasinin “gayri şahsilik” özelliği “ideolojik devlet” aygıtı olarak 

yıllarca, hissî tepkilerin işe karışmasını önleme gayesine yönelik bir 

ilke olmaktan öte, alanı genişletilerek, işle ilgisi olmayan veya işi 

etkilemeyecek olan toplumsal değerlerin de taşınmaması, moral ve 

ahlakî değerlerin unutulması olarak algılanmıştır. 

Örgüt faaliyetlerinde “insan” unsuruna önem verilmesi, II. Dünya 

Savaşı sonrasında iki büyük savaş nedeniyle fizikî ve beşerî 

kaynaklarda büyük kayıp yaşanmış olmasıyla başlamıştır. Davranış 

bilimlerindeki çalışmaların katkısıyla da yönetim ve örgüt süreçlerinin 

insancıllaştırılması çabalarına bağlı olarak, Douglas Mc Gregor’un X 

(otoriter) ve Y (gelişmeci); Rensis Likert’in Sistem 1 (sömürücü), 2 

(iyiliksever), 3 (dayanışmacı), 4 (katılımcı); Chris Argyris’in olgun 

insan ve olgun olmayan insan modeli; Abraham Maslow’un daha 

düşük ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları; Frederic Herzberg’in 
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hijyen ve motivasyon faktörleri; Eric Fromm’un hürriyetten kaçış ve 

hürriyete yönelme gibi davranışsal modelleri geliştirilmiştir 

(Eroğlu,1994: 245). 

İnsan İlişkileri Okulu’nun, bireyi insan olarak yadsıyan biçimde 

sanayileşmeye ve verimliliği artırmaya karşı çıkan, insanı yaptığı işe 

bir anlam vermek ihtiyacında olan sosyal bir varlık olarak gören 

çalışmalarıyla, işletmelerde bireyler arası ilişkilerin önemi keşfedilir. 

İyi bir moralin verimliliği artırmaya katkıda bulunacağı ve psikolojik 

güdülerin maddî endişelere üstün olduğu fark edilir. Etkisini 1950’lere 

kadar sürdüren insan ilişkileri okulunun asıl önemi, örgütlerin 

analizine yeni bir yol açmış olmasıdır. Selznick, Gouldner, Blau ve 

Merton bürokrasi analizlerini onun açtığı yoldan sürdürmüşlerdir. 

Simon ve March’ın 1958’de yayınlanan “Örgütler” adlı eserleri ise 

örgütler teorisi çağını başlatır (Örnek,1991: 13-14). 

Daha sonraları geliştirilen yaklaşımlarda insana sürekli vurgu 

yapılmıştır. Geleceğin yönetim anlayışının temel taşlarının insan 

ağırlıklı yaklaşımlar olacağı ve “her şeyin insan için yapıldığının” 

daha da önemlisi “Her şeyin insan tarafından yapıldığının” kesin 

olarak anlaşıldığı ve bu esasa dayanmak zorunda olduğunu 

söyleyebiliriz. Eğitim ve refah düzeyinin, insanî değerlere verilen 

önemin sürekli yükselmekte olduğu günümüzde katılımcılığı, 

yerinden yönetim ve demokratik yönetimi benimsemenin bir 

zorunluluk olarak ortaya çıktığını görüyoruz (Aykaç,1999: 8). 

Tajfel ve Turner (1978) kategorizasyon yaklaşımıyla, bireylerin 

pozitif bir sosyal kimliğe sahip olmaya çalışacaklarını ortaya 
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koymuşlardır. Gruplar arası karşılaştırma ve sosyal prototipe 

katılmanın ardından bireyler grupla özdeşleşme, grup değerlerini 

benimseme ve hatta grupta erime sürecine girer; kişisel kimliklerinden 

sıyrılma çabaları içinde sosyal kimliğe bürünür, sosyal kimlikle 

örtünür (Bilgin, 1996: 81-85). 

Schultz (1958) kişiler arası ihtiyaçlar teorisinde hangi türden olursa 

olsun birtakım gruplara girdiklerinde tüm insanların grup içerisinde ve 

grup sayesinde doyurulabilecek özellikte ve kişiler arası temel 

ihtiyaçlardan söz etmektedir. Bir grubun bütünleşmesi ve üyelerinin 

karşılıklı dayanışması ile gruba dâhil olma ve duygusal ihtiyaçlar gibi 

kişiler arası ihtiyaçların doyumu arasında bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır (Bilgin,1996: 6-7). 

Kapalı ve açık gruplarda insan ilişkileri farklıdır. Kapalılarda dışlama, 

diskriminasyon, açıklarda kontrat ve kabul edilme ilişkisi vardır. 

Mascovici ve Doise’a göre, kapalıların ardında herhangi bir biçimde 

“seçilmiş halk” olma duygusu vardır ve bu duygu uluslara, ailelere vb. 

taşınır; bu duygu sosyal kimliğin simetriğidir. Üstünlüklerine inanan 

bu grupların her üyesi, bu kimliğe ait oluşunu, dolayısıyla 

üstünlüğünü sübjektif olarak ilan edebildiğinden, bu kimlik popülerlik 

kazanır. Oysa açık gruplar, herkesin kendi gücüne göre haklarının ve 

çıkarlarının dengesine, bu hak ve çıkarların temsillerinin ve toplumla 

uyuşabilirliğine dayanır. Başka bir deyişle “kapalı gruplar farklı 

dünyalarda; açık gruplar ise aynı dünyalarda yaşarlar. Kapalı 

toplumun denklemi içeriyle işbirliği, dışarıyla rekabettir; benzerleri 

arasında kalmak, toplum halinde yaşamanın şartı gibidir. Tüm 
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şartlarda benzerlerinin lehine, diğerlerinin aleyhine bir tavır hâkimdir 

ve bunun yol açabileceği haksızlık dikkate alınmaz (Bilgin, 1996: 91). 

ABD gibi açık toplumlarda bürokrasi de açık grup özellikleri taşır. 

Ülkemiz gibi kapalı toplumların bürokrasileri ise kapalı örgüt 

biçimlenmesi gösterirler. Modernizm bahsinde değinildiği gibi, bunun 

tarihî – sosyal nedenleri vardır. Kapalı örgüt yapısı zaten bürokrasinin 

doğasında bulunmaktadır. Bu kapalı örgütlenme, dolayısıyla kendi 

kültürünü oluşturmakta aynı zamanda bir bürokrat tipi çizmektedir. 

Ülkemizde açık toplum siyasal örgütlenme biçimi olan “demokrasi” 

ile yönetildiği halde bu kültür (kapalı örgüt kültürü) siyasi partilere 

kadar hâkim olmuştur. Bürokrasi, halka ait olduğu söylenen emretme 

yetkisini kendi tekelinde tutma ve yurttaşlara olabildiğince az oranda 

inisiyatif tanıma eğilimini çoğu zaman açığa vurmuştur. Üstelik bu 

durumlarda bürokratik kesimin kendi içinde dayanışma gösterdiği de 

bilinmeyen bir olgu değildir. 

1978’de yapılan bir ankette “bir kamu görevlisinin birincil görevi 

nedir?” sorusuna verilen cevaplarda %11 Türk milletine hizmet, %5 

kamu yararını gözeterek hizmet denilirken %77 gibi çarpıcı bir oranla 

“bürokrasi, kabine ve hükümete hizmet sunmakla kamu görevlisinin 

görevini en iyi biçimde yerine getireceği” ifade edilmiştir. Bu da bize 

yüksek derece bürokratların ulusa hizmeti hiç de beklendiği ya da 

söylendiği kadar önemsemediklerini ve onlar için aslolanın amirleriyle 

iyi ilişkiler içinde bulunmak olduğunu göstermektedir (Doğan, 1998: 

131-142). 
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Bürokrasinin bu görünümü Sennett’in (1970) “benzerler komünotesi 

mitosu” diye adlandırdığı durumdur. Ortak bir kimlik duygusu, 

deneyimin diğer biçimidir. İnsanlar birbirlerini karşılıklı 

anlamalarından ve birbirlerini bağlayan bağlardan söz ederler, fakat 

bu imajlar onların mevcut ilişkileriyle uyuşmaz. Ancak ortak bir imaj 

olarak oluşturdukları yalan, grup için bir mit, bir çarpıtmadır. Bunun 

yararı, komünotenin bir bütün gibi tutarlı imajını oluşturmasındandır; 

insanlar kim oldukları hakkında, onları bir bütün olarak bağlayan bir 

imaj çizerler. Komünotenin imajı fark duygusu taşıyabilecek ve 

çatışma ortaya çıkarabilecek her şeyden arındırılır ve bu imajda “biz” 

olunur. Bu şekilde komünoter dayanışma mitosu, bir temizlenme, 

arınma ritüelidir.  

Benzerler komünotesi mitosu, insanın kendine karşı bir sansür 

edimidir; bu sansür tüm diğerlerine de ortak olarak uygulandığı için 

kabul edilir. Bu tür bir toplum anlayışı, farklılaşmaya ve dışlanmaya 

karşıt anlamda bir kaynaşmadır. Kaynaşmanın vurgulanması, sosyal 

ilişkilerin maskelenmesiyle, çatışmanın dışa atılmasıyla ve farklılığın 

gizlenmesiyle sonuçlanır (Bilgin,1996: 22-23). 

Bürokrasinin kendisi hakkındaki bilgisi (duygusu), sosyal psikoloji 

literatüründe, insanların kendileri ve dünya hakkındaki temsillerinin 

veya imajlarının önemini vurgulamak için kullanılan “Pygmalion 

etkisi” veya Merton’un “kendi kendini gerçekleştiren kehanet” 

kavramına tekabül eden bir durumu da içermektedir. Bürokrasinin 

“üstün olduğu”, “buyurgan olması gerektiği”, “devletin sahibi, 

toplumun hamisi oldukları” gibi düşünceleri “gerçek” olmasalar da 
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sonuçları itibariyle gerçektirler veya gerçekmiş gibi davranıldığı için 

doğru veya yanlış pek çok sonuç doğururlar. Örneğin, kendinin 

değersiz olduğuna inanan bir çocuk, buna uygun davranışlar yapar ve 

aslında bu inançları temelsiz de olsa, sonuçta hem kendi hem de 

diğerlerinin gözünde değersiz biri haline gelebilir (Bilgin, 1996: 92). 

Bürokratların görev çevrelerine ilişkin nesnelere, durumlara ve 

kişilere atfederek oluşturdukları ortak anlam örüntüleri, bürokratik 

kültür olarak adlandırılmaktadır (Özen, 1996: 9). Meslekî 

sosyalleşmede bireyin mevcut kişilik yapısı çeşitli kurumsal 

faktörlerden etkilenen bağımlı değişken rolündedir. Meslekî 

sosyalleşme ile ilgili çalışmalar, çalışma yaşamının kişiliğin oluşması, 

korunması ve gelişmesi için çok önemli bir sosyalleşme alanı olduğu 

ve sosyalleşmenin kişilik üzerindeki etkilerinin, birey söz konusu 

şartlar altında ne kadar çok durursa o denli derin olduğunu ortaya 

koymuştur (Tınar, 1997: 9). Bu durumda örgütün kendine has 

oluşturduğu kültür, birey tarafından kişilik özelliklerine 

dönüştürülmektedir. 

Örgüt kültürü, örgütteki bireyler arasındaki etkileşimin sonucunda 

ortaya çıkan inançlar, değerler, normlar, anlamlar ve bunların 

sembolik ifadeleri olarak tanımlanabilir. Örgüt kültürü, bir örgütte 

işlerin yapılma biçimi hakkında personelin ve yöneticilerin inanç ve 

değerlerini içerir. Nasıl ki bir toplumda kültür, bireylerin ne 

öğreneceklerini ve nasıl davranacaklarını dikte ederse, örgüt kültürü 

de bireyin örgütte neyi bilmesi, nasıl davranması, işleri nasıl yapması 

gerektiğini gösterir. Örgüt kültürünün kapsamını semboller, örgütte 



 
108 BÜROKRATİK KÜLTÜR VE KİŞİLİK 

kullanılan dil, örgütün geçmişine ilişkin hikâyeler, örgüt felsefesi, 

normlar ve değerler gibi kriterler oluşturmaktadır (Yüksel, 1997: 51). 

Wilson, örgüt kültürü ile ilgili olarak şunları söylemektedir: Bir 

örgütün temel görevleri ve örgütteki insan ilişkileri konularında 

sürekli ve sistemli bir düşünsel çaba anlamında her örgüt bir kültüre 

sahiptir. Denilebilir ki, kişilik birey için ne ise, örgütsel kültür de bir 

örgüt için aynı anlamı taşımaktadır. Genelde insan kültüründe olduğu 

gibi, örgütsel kültür de bir nesilden ötekine aktarılmaktadır. Örgüt 

üyeleri tarafından geniş ölçüde paylaşılan ve içtenlikle desteklenen tek 

bir kültürü misyon olarak adlandırabiliriz. Bir örgütte misyon 

duygusunun varlığının sağladığı avantaj, yöneticiye uygulayıcıların 

belli durumlarda tıpkı kendisi gibi davranacağı konusunda güvence 

vermesidir. Eski bir kurumu eleştirenler “yanlış tutuma sahip” 

bürokratların kurumun davranışını belirlediğinden yakındıklarında, 

çoğunlukla neden sonuç ilişkisi sürecini tersine çevirmiş olurlar. 

Çünkü gerçekte kurum görevlilerinin belli tutumlara sahip olmalarına 

neden olan kurumun kendisidir (Wilson, 1996: 77-123). 

İşe başlayan memur, bürokrat için yerleşik düzene boyun eğmek 

şarttır. Yasalar, kararnameler, tüzükler ne biçimde uygulanacaktır? Bu 

konuda hangi emsal kararlar vardır? Bunların bilinmesi gerekir. 

Ayrıca pek çok devlet dairesinde, memurların yetiştirilmesinde lonca 

sisteminin yöntemleri uygulanmaktadır. Baştaki amirin davranışı 

başlıca örnektir. Bir de kapalı devreli memuriyetler vardır. Kariyer 

memuriyetleri denilen bu memuriyetler, teftiş kurullarında, 

dışişlerinde, akademik kariyerde kendini gösterir. Her yeni gelen bu 
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kapalı devrenin kurallarına sıkı sıkıya uymak zorundadır, yoksa 

yaşaması imkânsızdır. Yeni memurun üzerinde kuşaktan kuşağa 

aktarılan kuralların, davranışların, alışkanlıkların kalıplaştırma etkisi, 

şartlandırması egemendir. Amire saygı, meslektaşlar arasında 

bürokrasi dışındaki güçlere karşı, kol kırılır yen içinde kalır deyimine 

uygun bir dayanışma ve var olan iş düzenini koruma ilkeleri kutsaldır. 

Bürokrasinin çevresinde bu ilkeler sert bir kabuk oluşturur (Bener, 

1998: 55-56). 

Memur “sekiz – beş mesaisi” içinde, devletin temsilciliğini üstlenmiş 

bir görevlidir. İsmi yoktur, unvanı vardır. Memur kişisel özelliklerini, 

tıpkı vestiyere bırakılan bir eşya gibi büyük binaların girişinde bırakır, 

çıkarken alır. Marks’ın bürokrata ilişkin “işinin nesnesi” tanımı çok 

yerindedir. Memur mesai içinde resmi, hiyerarşik ilişkilerin belirlediği 

bir kimlikle olaylara ve insanlara bakar. Bu memurla devlet arasında 

sadece zımni bir anlaşma değildir; yönetmelikler, talimatnameler, 

üstlerin yazılı ve şifahi emirleri, bu kimliğin sınırlarını ve içeriğini 

açıkça belirler. Kişiye ait her türlü özel hayat, düşünüş, duyum, fikir 

ve eylemler, ancak zorunlu ise mümkün mertebe kısa tutularak, 

zorunlu değilse hiç yer verilmeyerek dışlanır.  

Devletin, memuru unvanıyla tanımlaması, bir zorunluluktan öte, 

ideolojik bir işlevi de yerine getirir. Kişiliğin dışlanarak unvanın 

altının çizilmesi, insanı nesneleştirirken hiyerarşinin de güçlenmesine 

katkıda bulunur. Görev ve yetkileri bu şekilde tanımlanan insanlar, 

kendilerini büyük bir makinenin küçük bir dişlisi olarak daha iyi 

düşlerler ve aksamayı önleyecek şekilde “uyumlu çalışma iradesi”ni 
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gösterirler. Hiyerarşide nesneleşme, “üste itaat, alta emir” 

uygulamasını gerekçelendirir, rasyonalize eder ve kişide görevini 

yapmış insanlara has hoşnutluk duygusu uyandırır (Bostancı, 1993: 

37).  

Bürokraside bireysel farklılık, kişilik yaklaşımının tersine işleyen bir 

mekanizmadır. Bu durum, Codol’un P.I.P Etkisi – Primus Inter 

Pares/benzerleri arasında en iyi olmak- ile izah edilebilir (Bilgin, 

1996: 64). İnsan, diğerlerinden farklı olduğunu vurgulamak için 

normlara daha fazla uymakla, işgüzarca bir tutum takınmakla, belki 

kraldan çok kralcı olmak durumunda kalmaktadır. Bazıları normları 

içselleştirerek “ben prensip adamıyım” gibi yaklaşımlar 

sergilemektedir. Oysa yaptığı, hiçbir kişilik özelliği taşımadan 

normlara itaat etmekten ibarettir.  

Asch’in deneyleri algısal açıklığa rağmen, yanlış olduğunu bile bile 

insanların kendilerini gruba uymaya nasıl zorunlu hissettiklerini 

ortaya koymuştur (Bilgin, 1996: 15 vd.). Deneyler sonunda Asch, şu 

yargıya varmıştır: Tek başına haklı olmaktansa pek çok kişiyle 

yanılmak daha iyi. Soyutlanma cezası karşısında hakikati savunmak 

çok hafif kalıyor. Andersen’in “imparator’un yeni elbiseleri” masalı 

da aynı gerçeği ortaya koyuyor. “Ben tek başıma ne yapabilirim ki?”, 

Dünyayı ben mi değiştireceğim?”, “Âlemin delisi ben miyim?” gibi 

yaklaşımlar neredeyse birer sosyal norm haline gelmişlerdir. “Uydum 

imama” anlayışı bürokraside her çalışanın çalışma prensibi gibidir.  
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“Emir kulu” olmak, “gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım” anlayışı 

bürokraside yer alan bireyin “kişilik dışılığı” bir zorunluluk olarak 

içselleştirdiğini, doğrusunun bu olduğunu düşünmeye başlayarak 

duygularını, ruhunu bürokratikleştirdiğini göstermektedir.  

Bürokratik yapı içerisinde insanların kişilik değerlerine aykırı 

davranışlar sergileyebileceğini “Kitleler Psikolojisi” yazarı Le 

Bonn’un görüşleri de doğrulamaktadır. Kitle psikolojisi, kitle içindeki 

bireylerde, yalnız yaşayan bireylerin karakterine oranla zıt karakterler 

meydana getirir. Bu gün, birey öyle bir hale konulabilir ki, bilinçli 

kişiliğini kaybederek, bu kişiliği kaybettiren operatörün bütün 

telkinlerine uyarak ve kendisinin bütün seciye ve alışkanlıklarına 

aykırı işler yapacağını çok iyi biliyoruz. Bir süre aktif bir kitle içinde 

bulunan kimsenin çok geçmeden, kendisini uyutan kimsenin elleri 

arasında uyuyan kişinin düştüğü gibi efsunlanmış hale düştüğü 

dikkatli gözlemlerle kesinleşmiştir. Üyelerinden her birinin kişi olarak 

uygun bulmayacağı hükümler veren jüriler, üyelerinden her birinin 

ayrı ayrı reddedeceği kanunları kabul eden millet meclisleri 

görülmüştür (Le Bonn, 1997: 27-29). 

Bener, eski loncaları andıran bir bürokratik örgütleşmenin sınıfsal 

farklılaşma dışında bürokratlara, kapalı devrelere özgü değişik bir 

kişilik verdiğinin göz ardı edilemeyeceğini belirtir (Bener, 1998: 74). 

Ona göre, kişilerin eğitimi ve aile düzenleri kadar çalıştıkları işyerinde 

uygulanmakta olan kurallar da onların kişiliklerinin oluşmasında etken 

olurlar. Bir süvariyi bacaklarının çarpıklığından hemen tanıyabiliriz. 

Bir asker, emekli de olsa, sivil de giyinse, haliyle, tavrıyla asker 
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olduğunu açığa vurur. Devlet memuriyeti de, devlet memurlarının 

kişiliklerine damga vurmakta gecikmez. Bir devlet memurunu, bir 

bürokratı, bir iş sahibinden, bir işçiden, özel davranışları, giyinişi 

kuşanışı, konuşması ve yargıları belirgin bir biçimde ayırır. Bu 

karakter, kişiye öylesine yapışmıştır ki, görevinden ayrılmakla ondan 

kurtulamaz (Bener, 1998: 7-8).  

Bürokratik kültürün doğurduğu olumsuzluklardan biri de “birincil ve 

ikincil ilişkiler” açısından ortaya çıkmaktadır. Örgüt sosyolojisi ile 

ilgilenen düşünürlerin pek çoğu, aile, arkadaş grupları, mahalle 

toplumları ya da küçük köy kuruluşları gibi birincil grupların, 

bürokrasinin etkin işlemesini engelleyeceği görüşünü dile 

getirmişlerdir. Bu görüşün gerekçesi olarak kullanılan iddia, birincil 

gruplar ile ikincil gruplar arasında uyuşmaları imkânsız olan farklı 

niteliklerin varlığıdır. Örneğin birincil ilişkilerin duygusallığı ile 

örgütlerin akılcılığının yüz yüze olan temaslarla yazılı kurallara göre 

düzenlenmiş olan rollerin bir arada yaşayamayacağı iddiasıdır. Bu 

iddia oldukça kurumsal bir nitelik taşımaktadır. Toplumsal ve tarihsel 

gerçekler bize, durumun hiç de böyle olmadığını göstermektedir. 

Tarihsel olarak, birincil tür ilişkilerin egemen olduğu geleneksel 

toplumlarda da son derece yaygın ve etkin bürokrasiler görülmüştür. 

Kendi geçmişleri derebeylik toplumlarına dayandığı için bu gerçeği 

göremeyen Batılı toplumbilimciler, bürokratik örgütlerin gelişmesini 

çağdaş toplumların gelişme sürecine bağlamakta hiçbir sakınca 

görmemişlerdir.  
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Öte yandan çağdaş toplumlarda da birincil tür ilişkileri ile ikincil tür 

ilişkilerin toplumsal amaçları etkin bir şekilde gerçekleştirmek için bir 

arada işlev yapabilecekleri çeşitli kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla 

gösterilmiştir (Kongar, 1995: 296-297).  

Difüzyon (yayılma) ve “istenerek transfer” yolu ile Batılı bürokratik 

modelin örgüt boyutu ile davranış boyutunun da transfer edileceği 

varsayımı çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Berger’in Mısır’da 

yaptığı araştırma bu varsayımın doğru olmadığını ortaya koymuştur. 

Dolayısıyla Weber’in hukuki rasyonel bürokratik ideal tipinin 

gelişmekte olan ülkelerin bürokratik kurumlaşmasını açıklayacak bir 

çerçeve teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır (Heper, 1977: 19-20). 

İnsan ilişkilerini belirleyen genel çerçeve toplum kültürüdür. 

Kültürden soyutlanmış rasyonel ilişkilerin her ülkede bürokratikleşme 

yoluyla uygulanacağını düşünmek sosyolojik düşünceye aykırılık 

teşkil eder. Nitekim bir bürokratik örgütte, kişisel sorunların varlığı 

bilinmekle birlikte, bunları hiç dikkate almadan, önceden belirlenmiş 

kurallar çerçevesinde bazı çözümlemeler yaparak elde edilecek 

sonuçların geçerliliği tartışılabilir. Weber’in bürokrasi modeli, 

Etzioni, Halevy gibi düşünürlerce örgüt içindeki informel ilişkileri, 

informel normları ve informel değerleri içermediği, bunun sonucu 

olarak örgüt içindeki informel güç oluşumunu dikkate almamış olduğu 

gerekçesiyle de eleştirilmiştir (Aykaç, 1997: 79). Bu noktada eleştiri 

getiren Oktay, gelişmiş ülkelerden taklit yoluyla alınan yönetim 

örgütleriyle, bu örgütleri düzenleyen hukuk kurallarının bambaşka bir 

ortamda yaşama çabası verdiklerini; onların da bu çabasına yaygın 

rüşvet, yönetim-yönetilen kopukluğu, kayırmacılık ve aşırı 



 
114 BÜROKRATİK KÜLTÜR VE KİŞİLİK 

siyasallaşmanın koltuk değneği olduğuna değinmekte, bir bakıma 

kurumları almakla insan ilişkilerinin de alınmış olunmayacağını 

vurgulamaktadır (Oktay, 1991: 38).  

Weber’in önemle belirttiği gibi, bürokrasi içindeki ilişkiler gayrişahsi 

normlara göre düzenlenmektedir. İşte bu nokta, bürokratik davranışı 

etkileyen önemli bir çelişkiyi ortaya koymaktadır. Gayrişahsi ilişki 

kalıbı içinde beliren grupsal ya da kişisel amaçlar bir yandan kişisel 

ilişkiler kurmaya itici bir etken olmakta fakat kişisel ilişki derhal 

“yağcılık”, “rüşvet”, “iltimas” gibi sıfatlarla nitelenmektedir; çünkü 

kişisel ilişki, gayrişahsi ilişki ve yarışmaya karşıt gözükmektedir 

(Şaylan, 1974: 31).  

Bireyler, çalışma yaşamlarındaki ortamın, iş gereklerinin ve 

pozisyonlarının gerektirdiği kişilik yapılarını benimseme 

eğilimindedirler. Üstlenilen görevle ilgili daha önceki değer yargıları 

ve tutumlar başka olsa dahi, yapılan işin ve içinde çalışılan örgütün 

kendine özgü yapıları, zaman içinde çalışan bireyi belirli ölçüde 

uyuma zorlamaktadır. Bu uyum bireyin kişiliğinin “kendi kendine 

seçim” yoluyla üstlenilen göreve uygun düşmesi sonucu olabileceği 

gibi, kişilikle görevin çatışması durumunda zamanla içine düşülen 

“öğrenilmiş çaresizlik” nedeniyle uyum sağlamaktan başka bir yol 

kalmaması sonucu da gerçekleşecektir. Seligman tarafından ortaya 

atılmış olan “öğrenilmiş çaresizlik” konseptine göre deneyimler 

sonucu içinde bulunduğu çevre ya da karşılaştığı durumlar üzerinde 

etkili olamayacağı, kendi çabasıyla hiçbir olumlu değişikliğe yol 

açamayacağı inancını geliştiren kişiler, pasif kalmayı tercih etmekte, 
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hiçbir etkide bulunma çabasına girmemektedirler (Tınar, 1997: 10). 

Öğrenilmiş çaresizlik duygularına kapılan birey, yaptığı işe 

yabancılaşarak, kendini değersiz bulmaya başlayacaktır. Çünkü her 

şey kendisinin dışında cereyan etmekte, hiçbir inisiyatif 

tanımamaktadır.  

Bürokrasinin resmi ilişkiler dayatmasının doğuracağı sonuçlardan biri 

de örgüt ve birey çatışmasıdır. Eğer örgütler, ikincil, resmi ve akılcı 

ilişkiler üzerine kuruluysa ve bireyler birincil, resmi olmayan ve 

duygusal katılım yolları arıyorlarsa, çelişkili bir durum doğacaktır. Bu 

durumda örgütte çatlamalar, huzursuzluklar baş gösterecektir. 

Örgütsel yaşamın bozulduğunu gören önderlerin başlıca işi, grubun 

sürekliliğini sağlamak olur. Varlık savaşımının başladığı bir grupta 

“örgüt ruhu” yok olur. Resmi yapının korunması ön plana geçer. Artık 

o örgüt resmi yapısını ve işlevlerini sürdürse bile, üyelerinin çoğunun 

duygusal, birincil gereksinmelerini karşılayamaz olur. Bunun tabii 

sonucu “oligarşinin tunç yasası”nda vurgulanan oligarşik eğilimlerdir 

(Ergil, 1994: 151-152).   

Bennis, bürokrasinin çalışan kişileri göz önüne almadığı için 

bürokratik örgütleri “insansız örgüt” olarak nitelendirmektedir. Oysa 

psiko-sosyal bir varlık olan insan, bu özelliklerini de örgüte beraber 

getirir. Örgüt içindeki davranışlarının büyük bir kısmı psiko-sosyal 

özelliklerin etkisi altında ortaya çıkar. Bürokraside insanın psiko-

sosyal özellikleri dikkate alınmadığı gibi, örgüt içinde insan 

davranışları insanın kişiliğini değiştirecek kadar ileri götürülür 

(Baransel, 1979: 175-176).  
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İnsan, ikincil, resmi ilişkilerle, birincil ilişki ihtiyacı arasında orta bir 

yol tutturma eğilimindedir. Her ne kadar ferdi özellikler yok sayılsa da 

yok değildirler. İnsan nefes alacak bir alanı kendine açmak 

zorundadır. Birey, toplumun bir üyesidir; kişiliği toplum içinde gelişir, 

ama toplumsal yaşamdan bir şeyler “kurtarmak” da kişiliğin ayrılmaz 

bir parçasıdır. Aksi takdirde bir kümedeki, bir toplumdaki bireyler hep 

birbirine benzerlerdi. İnsan hem birliğin içindedir, hem de ona 

karşıdır. İşte bu “karşı oluş”la örgütlü yaşamdan kendine özgü ne 

kurtarabilirse, özgürlük, yaratıcılık ve kişisel özellik olarak kişiliğine, 

bireysel varlığına katabilir. Bir benzetme ile statü dev apartman 

bloklarıysa, bireysel özgürlükler, bloklar arasında kalan aralıklardır 

(Ergil, 1994: 160).  

Allison’un 1984’te yaptığı araştırmalarda, bir “bürokratik kişilik” 

tipinin varlığı ortaya konmuş, diğer kişilik değişkenlerinin bu kişiliği 

desteklediği bulunmuştur. Bu olgunun temelinde, bürokratik kişilik 

eğilimi yüksek olan birey, itaatkâr davranış hakkında ve sistematik 

olma üzerinde muhtemelen yüksek değerlere sahip olacaktır. Bu tip 

kişiliğe sahip olan birey, ekonomik ve maddi çıkarları elde etmeye 

motive olma eğilimindedir ve açıkça tanımlanmış iş amaçlarına sahip 

olmayı tercih eder. Ayrıca bürokratik kişilik meslekler arasında 

farklılaşmaktadır. Örgütte üst basamaklara çıktıkça davranışlar 

değişmektedir (Budak, 1999: 44).  

Hofstede’nin araştırmalarında, Türk kültürünün bireycilikten daha 

çok, ortaklaşa davranış özelliklerine sahip olma, yüksek güç mesafesi, 

yüksek belirsizlikten kaçınma ve daha çok dişil kültür özellikleri 
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(insan ilişkilerini ve genel olarak yaşam kalitesini önde tutan kültür) 

gösteren bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur (Yüksel, 1997: 44). 

Kendi kişilik değerlerini, kültürünü çalıştığı kuruma yansıtamayan ve 

formel ilişkiler çerçevesinde davranmaya zorlanan birey 

“yabancılaşma” ile karşı karşıya kalmaktadır. Dean ve Molver, 

yabancılaşmanın bir amaçsızlık durumu olduğunu, bunun insan 

yaşamına amaç ve yön veren değerlerin yokluğundan ileri geldiğini 

belirtmektedir. Yabancılaşmanın örgüt ve birey amaçlarının ters yönlü 

olduğu durumlarda daha çok ortaya çıktığı bir gerçektir. 

Yabancılaşmanın toplumbilimciler tarafından en çok tartışılan 

yönlerinden biri “anlamsızlık”tır. Büyük örgütlerde görülen aşırı 

işbölümü, yetkenin merkezileşmesi, kurallara aşırı bağlılık 

özellikleriyle, adeta insansız örgütlerde çalışmak amacın yitirilmesine 

neden olmaktadır. Bürokraside disfonksiyonel davranışlar şeklinde 

kendini gösteren yabancılaşmanın örgütte yol açtığı sorunların başında 

etkinsizlik, verimsizlik ve çalışanların hayatlarından memnun 

olmamaları gelmektedir (Solakoğlu ve Budak, 1995: 103).  

“Örgütsel insan” olgusunun dev şirketler modelindeki yerine ilişkin 

olarak şöyle bir özet yapabiliriz: Örgütlerin davranışlarını belirleyen 

yöneticiler değil, yöneticilerin davranışlarını belirleyen örgütlerdir. 

İkinci olarak, meslekten yöneticiler (ya da teknokratlar) belli 

biçimlerde davranıyorlarsa, bu kendileri öyle istedikleri için değil, 

nesnel şartlar – sermaye ve kârlılık- öyle gerektirdiği içindir. Üçüncü 

olarak dev şirket hiyerarşisi içinde görevler –kişiler değil- 

kurumlaşmakta, bu yüzden de üyelikle yöneticilik işlevleri belirgin bir 

bütünleşme sürecine girmektedir. Görüldüğü gibi, bunun anlamı, belli 
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kişilerin belli yapıdaki yerini durumun belli ve nesnel gereklerinin 

belirlediği, dolayısıyla da, kişilerin dışında oluşup var olan bir 

yönetsel ilişkiler karmaşasının, ilkinin belirleyiciliği altında “dev 

şirket” ve “örgütsel insan” olgularını yazgı birliğine soktuğudur 

(Fişek, 1977: 139-140).  

Otto Rank insanları üç grupta toplamıştır. Söz konusu üç insan tipini 

şöyle özetleyebiliriz: 1- Ortalama insan; bu insan tipi, toplumun değer 

yargıları içinde kendini yitirerek kolayı seçmiş, renksiz, yaratıcılıktan 

ve üretkenlikten yoksun insan tipidir. 2- Nevrotik insan tipi; özgür 

olma çabaları içinde aşırı uçlara giderek toplumdan soyutlanmış, etkin 

ve üretken olmayan insan. Bu tür insanlar özgür olmayı, bir şeylerden 

özgürleşmek anlamında yaşamaktadırlar. 3- Artist insan tipi; artist, öz 

yaşantısından haberdar olan ve bu doğrultuda hareket ederken 

çevresinde etkinlik yaratabilecek tepkileri verebilecek kişidir. Kızma 

davranışıyla örneklendirirsek; artist tipteki insan yalnızca kızgınlığının 

farkında olmakla kalmaz, kızgınlığını içinde yaşanılan duruma göre 

nasıl yaşayabileceğinin seçimini de yapmaktadır. Ortalama insan tipi, 

kızgınlığını sürekli bastırmakta, nevrotik ise her duruma aynı kızgınlık 

tepkisini göstermektedir.  

Suskunluğunu ve çok küçük tartışmalardaki us dışı davranışlarını, ani 

patlamalarını göz önüne aldığımızda, toplumumuzdaki ortalama 

bireyin hem “renksiz, yaratıcılıktan ve üretkenlikten yoksun insan 

tipi”ni, hem de yanlış kavranmış bir gurur, bir kibir ve dolayısıyla 

aşağılık duygusunun psikomotorunu oluşturduğu “nevrotik insan 

tipi”ni ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu insan tipi üretkenliği ve 
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özellikle yaratıcılığı boğmaktadır. Kibir ve aşağılık duygusuna bağlı 

bireyler yenilikleri ve üstün bilgi, beceri sahibi grup üyelerinin 

önerilerini çoğu kez türlü entrikalarla engelleme girişimini 

yeğlemektedir. Çünkü renksiz, yaratıcılıktan ve üretkenlikten yoksun 

insan tipi, bilgi ve eğitim yetersizliklerinin etkisiyle de, sadece 

“yaşayanları seyredip eleştirmek”le kalmamakta, yaşayan insanların, 

yani üretken insanların yaşama ve üretme sevincini yoğun bir kibir ve 

aşağılık duygusunun egemenliği altında çoğu kez bilinçli olarak yok 

etmeyi kendi çıkarları açısından da yeğlemektedir. Bu açıdan 

ülkemizde “heyecan ve umutla örgüte giren kişide örgüte karşı 

bağlılık, heyecan azalması baş gösterecek, çalışan elemanın, örgüte 

bağlılığının azalması ile de etkililiğin belli ölçülerde yitirilmesi 

sonucu doğacaktır. Konformist olmaya itilen bireyler, buna 

direnemediklerinden çözümü “ortalama insan” olmakta aramakta, 

varoluşlarının anlamı üzerinde sorular sormaktan vazgeçmekte ve 

böylelikle sistemin içinde yok olmayı kabul etmektedirler (Külebi, 

1983: 76-78). “Suya sabuna dokunmamak” olarak formüle edilen bu 

davranış şekli bürokratik kültürün getirdiği en büyük 

olumsuzluklardan biridir. Birinin elverişli bir duruma yükselmesinin, 

bir başkasının elverişsiz bir durumda kalmasına bağlı olduğu bir 

sistemde insanların sosyal duygularıyla hareket etmesini beklemek, 

iyimserlik olacaktır. Birey ya nevrotik yarışmaya katılacak, ya da 

kendini soyutlayarak bir kenara çekilecektir.  

Bürokratik kişilikle ilgili yapılan bir araştırmada (Sencer, 1982) özetle 

şu sonuçlara ulaşılmıştır: Kamu görevlilerinin geniş ölçüde uzlaşan 

değerlendirmelere göre, Türkiye’de bürokratik kişilik çoğunlukla 
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katılımsız ya da işine ve örgütüne yabancılaşmış, katılımsızlığa bağlı 

olarak tüm ayrıntılarıyla düzenlenmiş tekdüze işler yapan, bir statü 

hiyerarşisi içinde ezik ve silik, karar üretmede edilgen, etkinliği 

düşük, girişkenlik gerektiren durumlarda bunu üstlerine ya da 

başkalarına bırakan ve sorumluluk üstlenmediği gibi, tersine bundan 

kaçınan bir kişiliktir.  

Sözü geçen kişiliği, gerek çeşitli boyutlarıyla, gerek toplu olarak 

sayıyla dile getirmek gerekirse 10 ilâ 1arasında değişen bir ölçeğe 

göre bürokratik kişilik; 3.5’lik sorumluluğu, 2.3’lük girişkenliği, 

2.3’lük etkinliği, 2.1’lik kişilikli olma özelliği 1.7’lik yaratıcılığı ve 

1.7’lik katılımı olan ve bu boyutların tümüne göre 2.3’lük konumda 

bulunan bir kişiliktir.  

Bu kişilik tablosunun yine kamuoyundaki bürokrat görüntüsüne uygun 

düştüğü söylenebilir. Bu tür bir kişilik algısı yaratan bir örgütün 

üyelerine yüksek bir iş doyumu vermesini beklemek imkânsızdır 

(Sencer, 1982: 20 vd.).  

Bürokrasi, bu haliyle bir insan öğütme mekanizması görünümündedir. 

İdari Usul Kanunu hazırlığı çerçevesinde, 1977’de, yöneticilere 

uygulanan bir ankette “kamu yöneticisi olarak bilgi ve deneyimlerinizi 

tam olarak kullanabiliyor musunuz? şeklinde bir soruya, %33 evet, 

%67 hayır cevabı verilmiştir (Banger, 1998: 109).Yaratıcı, üretken 

bireyler yetiştirmek istiyorsak Alexis Carrel’in deyişiyle, 

“standartlaştırdığımız insana şahsiyetini iade etmek zorundayız. 

İnsanlar seri halinde imal edilen makineler değildir. Onların 

şahsiyetini yeniden kurmak için okul, fabrika, büro çerçevelerini 
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kırmak, teknolojik medeniyetin prensiplerini reddetmek zorundayız” 

(Carrel, 1979: 371).   

4.2. Motivasyon 

Modern yönetim fonksiyonlarından biri olarak kabul edilen 

isteklendirme –motivasyon-; yöneticilerin, örgütün amaçlarının 

gerçekleştirilmesi yolunda çalışanları çeşitli güdülerle teşvik etmesi 

eylemi olarak tanımlanır. Güdüleme, örgütün ve bireylerin 

ihtiyaçlarını tatminle sonuçlanacak bir iş ortamı yaratarak bireyin 

harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi sürecidir 

(Şimşek, 1996: 205). Güdüleme, insanların psikolojik durumlarını göz 

önüne alarak istek, irade gibi soyut kavramları yönlendirme sürecidir.  

Yönetimde güdüleme kuramları, açıklayıcı modeller, içerik modelleri 

ve süreç modelleri olarak üçe ayrılabilir. Bu ayrıma çağdaş modeller 

ayrımını da eklemek mümkündür. Açıklayıcı modeller, yönetimin 

işgörenleri nasıl motive edebileceğini açıklamaya çalışır. Bilimsel 

yönetim modeli ile insan ilişkileri modeli de bu gruptandır. İçerik 

modelleri kişileri güdüleyen etmenlerin neler olduğunu araştırır. 

Bunların en bilinenleri Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Herzberg’in 

iki etmen kuramı ve Alderfer’in varolma-ilişki-gelişme (VİG) 

ihtiyaçları kuramıdır. Süreç modelleri, davranışın nasıl ortaya çıktığı 

ve uygulandığı konusuyla ilgilenir. Bu modeller beklenti, eşitlik ve 

pekiştirme modelleridir. Eşitlik modeli, süreç modellerine dâhil 

edilmekte, çağdaş kuramlar arasında da sayılmaktadır. Çağdaş 

kuramlar, bireysel amaç, değerlendirme, algılama ve yorumlamalara 
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yer veren kuramlardır. Bunlar genelde amaç belirleme kuramları 

olarak adlandırılmaktadır (Yüksel, 1997:119). 

Motivasyon bir yönetim süreci ve verimliliği etkileyen bir unsur 

olmaktan ziyade insanın mutluluğu; yaptığı işe, dolayısıyla hayatına 

anlam vermenin bir yoludur. İstek ve ilgiyle yapılan bir iş ve uğraşı, 

insanın günlük yaşamına anlam kazandırır; gün içinde yapmak, elde 

etmek için çaba harcamaya değer amaç ve beklentiler yaratır. Bunlar 

günlük yaşamın dengeli, düzenli geçmesini sağlar. İnsan bu yolla 

kaygı, kızgınlık, kuşku yerine daha olumlu duygu ve düşünceler 

koyabilir. Böylece takıntı ve saplantılardan arınmış, hoşgörüye 

dayanan, önyargı ve art niyeti olmayan düşünce yapısı gelişir. Bu 

düşünce biçimi içinde insan, iradesini istediği gibi kullanabilir. 

Kendisine kaygı veren ya da kızdırıp öfkelendiren durumların yerine 

neşe, dirlik, düzenlik veren durumları koymayı başarabilir (Köknel, 

1997: 351).  

İnsanımız esasen mutlu olabilmek için çok fazla beklentiler içine 

girmemektedir. Küçük şeyler onu mutlu etmeye yetecektir. Bir değer 

verme davranışı, mühimseme, saygınlık, yaptığı işin önemli olduğuna 

dair inanç, huzurlu bir iş ortamı, informel ilişkiler onu mutlu etmeye 

yetecektir. Adler’e göre insan, içerisinde yeterli olma, başarılı olma 

veya “üstün olma” gibi bir duyguyla dünyaya gelmiştir. Adler, üstün 

olma duygusu derken bununla yalnızca bireyin toplum içinde bir 

ayrıcalığa, bir liderlik pozisyonuna veya olağanüstü bir mevkiye sahip 

olmak için sarf ettiği gayretleri kastetmiyor. Adler’in bahsettiği üstün 

olma duygusu ve çabası, Kurt Goldstein’in deyimiyle bireyin “kendi 
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kendini gerçekleştirmesi” için yaptığı bir çabadan başka bir şey 

değildir. Veya Kurt Lewin’in deyimiyle kendisi için bir “ümit 

seviyesi” tespit etmek ve bu seviyeye erişebilmek için gayret 

göstermek demektir (Yörükan, 1997: 1).  

Bürokratlar da herkes gibi kişisel ya da grupsal yararları yönünden 

güdülenirler. Bundan dolayı da amaçlarını gerçekleştirmek için 

kendilerine göre en rasyonel saydıkları şekilde davranırlar. Diğer 

yandan bürokrasinin kültür ortamı, sosyal köken, eğitim vb. 

değişkenlere göre oldukça karmaşık bir değerler hiyerarşisine sahip 

olduğu görülmektedir. Buna göre iktidar arzusu, gelir, prestij, 

güvenlik sağlama, bir ülkeye sadakat gibi gerek kişisel (psiko-dinamik 

yönlü) ya da kültürel çeşitli değerler bürokrat için gereğinde birbirleri 

ile de çelişebilen bir takım amaçlar grubunu formüle etmektedir. 

Böylece bürokrat, hem kişisel hem çevresel bir güdülemeye bağımlı 

durumda bulunmaktadır (Şaylan, 1974: 30). Motivasyon, insanın 

psikolojik özelliklerinin yanında toplum kültürüyle de ilişkilidir. 

Batı’da Pozitivist bir anlayışla ele alınan, duygusal ve inanç boyutu 

ihmal edilen insan tipi için maddi motivasyon araçları önem 

kazanmaktadır. Ama kader, ahiret gibi değerlere inanan insanlar 

maddi araçlardan ziyade onur, saygınlık, haysiyet gibi duygular 

yönünden daha çok motivasyona ihtiyaç hissedebilirler.  

Bir işi yapan kişi, belirli ihtiyaçları karşılamak, iş ve iş ortamının 

kişisel değerlerine uygun olmasını beklemek durumundadır. Eğer 

kişinin ihtiyaçları ve sahip olduğu değer yargıları yaptığı işle uyumlu 

ise, ortaya iş doyumu çıkacaktır. Kısaca iş doyumu, işin çeşitli 
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yönlerine karşı beslenen tutumların toplamıdır. İşgörenlerin işinden 

beklentileri, öncelikle kendi kişiliği ile ilgilidir. Temel kişisel 

özellikler, iş ve iş çevresinden beklentilerin nitelik ve niceliğinin 

öncelikli sınırlayıcısıdır. İşgörenin sahip olduğu kişiliğe bağlı olarak, 

bir dizi değer yargıları, inançları vardır. Bazı işgörenler işlerinde 

bağımsızlık isterler, yöneticilerin kendilerine çok karışmasını 

istemezler, çalışma ortamını kendileri düzenlemeyi arzu ederler 

(Budak, 1999: 46-50).  

Weber’e göre, bürokrasi ne denli “insanlıktan uzaklaşırsa” o denli 

kusursuz gelişir; resmi işlerden tüm sevgi, nefret ve hesaplanamaz 

kişisel, irrasyonel ve duygusal öğeler ne denli ayıklanırsa, bürokrasi 

asıl niteliğine o denli yaklaşır. Profesyonel bürokrat, işine tüm maddi 

ve manevi varlığıyla zincirlenmiştir. Birçok durumda, kendisine 

temelde değişmez bir rota çizmiş olan ve sürekli devinim içinde 

bulunan bir mekanizmanın içinde basit bir dişliden ibarettir. Bürokrat 

birey, mekanizmasıyla bütünleşmiş tüm görevliler topluluğuna 

böylece perçinleşmiştir (Weber, 1996: 311-312). Fakat bürokraside 

“hesaplanamaz” kişisel unsurlar yok sayılsa da esasında yok olmadığı 

çok geçmeden anlaşılmış, yetişkin ve olgun bireyler için bürokratik 

kaide ve çalışma biçimlerinin tatmin edici olmaktan yoksun kalışı ve 

hiçbir motivasyon imkanı sağlayamaması modern organizasyon 

teorilerini gündeme getirmiştir. Mc Gregor, Argyris, Likert ve Bennis 

gibi araştırıcıların önderliğini yaptıkları “endüstriyel hümanizma 

hareketi” gerçekte modern organizasyon teorisinin bürokrasileri 

değiştirme ve insancıllaştırma girişimlerinden başka bir şey değildir 

(Dereli, 1976: 183).  
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Bürokrasinin aşırı şekilci olması, görev, yetki ve sorumluluklarda 

katılık ve değişmezliği ile yaratıcı insan davranışlarına aykırı 

düşmekte, örgütlerde esnekliği azaltmaktadır. Belirli görevler içinde 

robotlaşma insan ruhunun kabul edemediği bir husustur (Eren, 1989: 

21). Kaide ve nizamlara tam bağlılık; titizlik ve tutuculuğa yol açar. 

Bürokraside “eğer kuşkun varsa yapma” normu mevcut olup, 

formalite egemendir. Bürokrasi, sorumluluktan kaçmaya, hatta 

bürokratik sabotaj adı verilen davranışlara imkân sağlar (Baransel, 

1979: 175).  

Kuralların işleyişine tam olarak uygunluk, değerleme için temel 

olduğunda işgörenler, bürokratik süreçleri kutsal bir kitapmış gibi 

düşünmeye başlarlar. Diğer yandan faaliyetlerden elde edilen sonuçlar 

değerleme için temel olduğunda işgörenler, becerilerini uygulamaya 

ve çeşitli yöntemler kullanmaya yönelirler. İkinci olarak bireyin amiri 

ile olan ilişkisi, onun davranışını etkileyebilir. Katılık, genellikle 

amirlerden korku ile bütünleşir; bir ast genellikle davranışı etkin 

olmadıkça tam anlamıyla biçimsel düzenlemeleri işlediği için 

eleştirilmeyebilir. Son olarak katılık, güvensizlik duygularına karşı bir 

savunma mekanizması olarak düşünülebilir (Budak, 1999: 42). 

Sonuçta, bürokraside yer alan birey, rutin işler yapan sorumluluktan 

kaçan biri haline gelmektedir.  

Yapılan araştırmalarda “tekdüzelik” anlamında “bürokrasi” ile, geniş 

takdir yetkisi anlamında “rasyonellik” arasında temel bir çelişki 

bulunduğu ortaya konulmuştur (Heper, 1976: 21). İşgörenin asgari de 

olsa zekâsını kullanmayı gerekli kılmayan işler hiçbir ilgi 
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uyandırmamaktadır. Zekânın verdiği yaratıcılık, insanın ruhsal bir 

gereksinimidir. Bu ihtiyaç giderilmediği takdirde, monotonluk ve 

zihinsel durgunluğun verdiği bedbinlik ve doyumsuzluk halleri ortaya 

çıkacaktır (Budak, 1999: 48). Bürokrasi, insanların yeteneklerini, 

yaratıcılıklarını ortaya koymayı iki açıdan engellemekte; dolayısıyla 

ülkemiz insanlarını heba etmektedir. Bunlardan ilki zaten mevcut 

yapısı, mevzuatçılığı, hiyerarşik yapısı, kırtasiyeciliğe boğulmuşluğu 

vb. rutin faaliyetler içinde bireyin iş yapmasına imkan tanımaması; 

ikincisi ise, insanları başarıya yönlendirecek hiçbir motivasyon aracı 

taşımamasıdır. Sorumluluk alma; kararlara katılabilme, yapılan işle 

ilgili görev ve yetkinin birlikte verilmesi, hata yapabilme hakkı gibi 

düzenlemeler olduğu zaman mümkün olabilir. Sorumsuz, itibarsız, 

desteksiz bir ortamda çalışan memur, önce bir tatminsizliğe düşecek, 

güçsüzleşecek, yalnızlık ve itilmişlik duygusuna kapılacak, arkasından 

devamsızlığa, kaytarmaya, zorbaca davranışa, direnişe hatta işten 

ayrılmaya kadar gidecektir. Özellikle kaliteli insanlar özel sektöre 

geçecektir (Adalı, 1998: 3544).  

Başarı güdüsüne ilişkin araştırmalarda, yüksek başarı güdüsüne sahip 

kişilerin kişisel sorumluluk yüklenebilecekleri çalışma konumlarını 

yeğledikleri görülmüş; ne yapmaları, ne düşünmeleri, nelere 

inanmaları gerektiğine ilişkin önerileri olumlu karşılamadıkları 

bulgulanmıştır. Mc Clelland’ın araştırmalarında ABD’deki özel ve 

kamu kesimi yöneticileri arasında başarı güdüsü farkı görülmemiş 

fakat gerek İtalya’da gerekse Türkiye’de özel kesim yöneticilerinin 

kamu kesimindeki yöneticilere kıyasla daha yüksek başarı güdüsüne 

sahip olduğu bulgulanmıştır (Dilber, 1981: 37-43).  
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Ülkemizde yapılan araştırmalarda, bürokraside başta saygınlık sonra 

sırasıyla kendini gerçekleştirme, bağımsızlık, güvenlik ve bağlanma 

ihtiyaçları öne çıkmıştır. Güdülenme yönünden en önemli ihtiyaç 

bağımsızlık ve saygınlık olarak görülmektedir (Dilber, 1981: 67-69). 

Bir başka araştırmada, bürokratlara iş tatmini sağlayan manevi tatmin, 

yüksek gelir, işin ilginç olması, yüksek statü, prestij, siyasi baskı 

yokluğu vb. niteliklerin bulunmadığı gözlenmiştir (Şaylan, 1974: 

119). Bürokraside ücret, saygınlık gibi motivasyon unsurları ön plana 

çıkarılmakla beraber, artık güdüleyici özelliklerini kaybetmişlerdir. 

DMK’daki takdirname ve ödüllendirme sistemi (122. ve 123. Madde) 

sembolik kalmaktadır. Oysa güdüleme, maddi unsurlarla beraber 

moral değerlere dayandığı takdirde fonksiyonel olmaktadır.  

Öte yandan bürokrasinin katı prensipleri avukatlar, mühendisler, 

araştırıcılar, doktorlar, bilim adamları vb. meslek sahiplerinin değer 

sistemleri ile çelişmektedir. Bürokraside bir pozisyonun sahip olduğu 

otorite, hiyerarşinin belli bir kademesinde belirlenmiştir; oysa bir 

uzmanın gözünde otoritenin kaynağı, şahsın ehliyeti, ya da teknik 

anlamda ihtisası olmak gerekir. O, bürokrat gibi rutin çalışma ve 

standardizasyona değil, her bir sorunun kendine özgü yönlerine önem 

verir ve araştırma-geliştirme fonksiyonu ile “değişme” sürecinin 

savunuculuğunu yapar. Bugün uzay araştırmalarıyla meşgul NASA 

gibi organizasyonların bile hiyerarşik bir yapıya sahip oldukları, ancak 

bu hiyerarşik yapının araştırma fonksiyonun gerektirdiği esnekliğe 

imkân verecek şekilde değişikliğe tâbi tutulduğu görülmektedir 

(Dereli, 1976: 175). Yine Merton, Lazarsfield gibi sosyologların 

araştırmaları mesleki ilginin derinleşmesiyle bürokratik bağın 
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zayıfladığını ortaya koymuştur. Her çeşit bürokrasilerde görevli 

bulunan aydınlar ise bürokratik çalışma kalıpları arasına sıkışmış ve 

yöneticilerle aralarında değer yargılarının farklılaşmış olmasından 

dolayı sıkıntılıdırlar (Abadan, 1959: 83).  

Disiplinci güçler ve standartlar benliği çok yoğun biçimde etkileri 

altına aldıklarında, elde edilen faydalar bile benliği çok fazla borçlu 

hale getirmeye başlarlar. Kişi, ona bağışlanan statü, güç ve fırsatlarda 

belirsizlik, olumsuzluk ve kırılganlığı yaşamaya başlar. Çünkü verilen 

her şey geri alınabilir. Modernliğin bir proje olarak tanımladığı hayat, 

ilk önce yoğun bir kişisel örgütlenme talep etmekte; sonra da bağımlı 

belirsizlik yaratmaktadır. Bağımlı belirsizlik, sürdürdüğü hayat tarzına 

verdiği rızayla genel bir hıncın iç içe örüldüğü bir karakter tipi yaratır. 

Tepkisel diyebileceğimiz şükran ve hınç duygusu kişisel hayatta 

birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Eğer yardımım için bana şükran 

duyuyorsanız, bu yakınlarda zayıf ve yardıma muhtaç bir durumda 

olduğunuzu bildiğimi de biliyorsunuz. Bu durum, birilerinin kendisini 

bir makama getirdiği kişilere karşı kendisini borçlu hisseden herkes 

için geçerlidir.  

Kendilerini disiplinci güçler ve standartların nüfuzu altına fazlasıyla 

girmiş görenler, bundan kazandıkları faydalar karşısında bile hınç 

duyarlar. Gerçi burada hınç duyulan şeyin tam olarak ne olduğunun 

gösterilmesi zordur; çünkü bir hayat tarzına duyulan tanımsız şükran, 

gizlice aynı hayat tarzının taleplerine ve olumsallıklarına karşı 

duyulan bir hınca dönüşebilir (Connoly, 1995: 40-41).  
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1997’de yöneticilere uygulanan ankette “üst düzey kamu yöneticileri 

bu görevlere nasıl gelmektedir?” sorusuna %70 genel olarak kişisel 

veya siyasi nedenlerle; %30 ehliyet ve liyakat nedeniyle cevabı 

verilmiştir (Banger, 1998: 109). Bu anket sonuçlarına göre bile en az 

%70 üst düzey bürokrat yukarıda anlatılan psikolojik bozukluk içinde 

demektir. Gerek siyasi, gerek diğer geleneksel yollarla bir yerlere 

getirilen bürokrat, makamın gerektirdiği ehliyet ve liyakati 

gösteremeyecek, Peter’in “kişisel yetmezlik düzeyi” diye adlandırdığı 

duruma düşecektir. Bu, sadece siyasi nedenler, adam kayırmacılık gibi 

durumlarla ilgili de değildir. Yükselme ve üst düzey yönetici olmanın 

kıdem ve sicile bağlı olduğu yerlerde her zaman karşı karşıya 

kalınabilecek bir risktir. Örneğin, iyi bir öğretmenin iyi bir idareci 

olacağı düşüncesi doğru olmayabilir. Yöneticilik ayrı bir yetenek 

gerektirir. İyi bir öğretmeni, yöneticilik yeteneği olmadan idareci 

yaptığımızda hem iyi bir öğretmeni kaybetmiş, hem de kötü bir 

yönetici kazanmış oluruz. Kişisel yetmezlik düzeyinde bulunan 

bürokratın ise psikolojik dengesizlik içinde bulunacağı bilinen bir 

sonuçtur. 

Bürokrasinin hiyerarşik, kuralcı yapısı içinde zorlanan birey, “stres” 

davranışı içine girecektir. Stres, bireyin, fizik ve sosyal çevreden gelen 

uyumsuz şartlar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırların ötesinde 

harcadığı gayrettir (Cüceloğlu, 1997:321). İnsan organizması, 

biyolojik veya psiko-sosyal dengesinin bozulmasına karşı, kendini 

koruyup kollayacak bazı mekanizmalar geliştirmektedir. Doğuştan 

gelen bir arzu ile birer savunma sistemi olarak kendiliklerinden ve 

bilinçdışından geliştirilen bu davranış şekillerine savunma 
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mekanizmaları adı verilmektedir. Bunlar, saldırganlık, kaydırma, akla 

uygunlaştırma, giderme gibi mekanizmalardır (Eroğlu, 1996: 53-64).  

1914’de Pavlov’un öğrencilerinden biri hayvanlar üzerinde yaptığı 

deneylerde, hayvanların yeteneklerinin üzerinde bir ayrım yapmaya 

zorlandıklarında, deneysel nevroz adı verilen bir bunalıma girdiklerini 

kesinlikle saptamıştı. Bu sonuçları Pavlov ancak seksen yaşından 

sonra insan psiko-patolojisini açıklamak amacı ile kullanmış ve 

insanların da benzer yaşam zorlanmaları karşısında normal olmayan 

davranışları gösterebilecekleri görüşünü açıklamıştır (Geçtan, 1978: 

49-50). 

Bürokrasi, yukarıda anlatılan psikolojik durumlar için müsait 

konumdadır. İnsan kişiliğinin kaldıramayacağı zorlamalar karşısında 

insanların stresli, sinirli, derhal hiddetlenen, öfkeli, hırçın bir yapıya 

girmiş olmaları yadırganmamalıdır. Rutin faaliyetlerle mesai 

doldurmak zorunda bırakılmış bireylerin sağlıklı bir yapıda oldukları 

söylenemez. Ülkemizde bir dönem kendine özgü tavırlarıyla tanınmış 

ve sevilmiş bir vali olan merhum Yazıcıoğlu, memuru şöyle tarif 

ediyor: Memur, olumsuzluktan zevk alan konumdadır. İşi yokuşa 

sürmekten hoşlanır. Bununla kendini kanıtlamaya çalışır. Bu durum, 

azgelişmişliğin, aşağılık duygusunun, yetişme tarzının, eğitimsizliğin 

sonucudur. Sistem, insanlara bir şeyleri çözmek, ona katılmak ve 

paylaşmak hakkı vermiyorsa, yapı demokratik değilse, yetişme 

tarzındaki baskı sonunda insanlar kompleksli ve şahsiyet açısından 

yetersizliklerle karşı karşıya kalırlar. Bir makam ve yetki sahibi olmak 

suretiyle bu makamı kullanarak kendini kanıtlamanın arayışı içinde 
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olurlar (Yazıcıoğlu, 1993: 70). Valilik yaptığı dönemde halkın 

sistemin içinde olmadığından, millet değerlerinin bürokraside karşılık 

bulmadığından, yüksek merdivenlerle çıkılan bürokratik kurumların 

halktan koptuğundan, bürokrasinin hantallığından şikayetleriyle 

tanınan Merhum valimizin bu ülkenin değerlerine olan bağlılığına dair 

bir hatıratını bir ideal davranış modeli olarak burada nakletmek 

isterim: “Abdestini almış tam namaza gidecekken yaşlı bir teyzenin 

koridorda dolaştığını görür. “Buyur teyzeciğim sıkıntın nedir” diye 

sorar. Teyze; “Evladım bu evrakları vali beyefendiye imzalatmam 

gerekiyor ama bir türlü kendisini bulamadım der. Yazıcıoğlu: “Ver 

ben imzalayayım teyzeciğim” der. Teyze; “olur mu öyle şey, vali bey 

buna çok kızar ben oturup onu bekleyeyim” der. Rahmetli Yazıcıoğlu 

evrakları alır, tek tek inceleyip imzalar. Teyzeyi kapıya kadar geçirir 

tam kapıda güvenlik amirinin “sayın valim” hitabını duyunca teyze 

“sen vali misin oğlum” der. Yazıcıoğlu, “vali sensin teyzeciğim, ben 

senin hizmetçinim, oğlunum” diye cevap verir, teyzenin elini öper 

uğurlar. Ülkemizin yetiştirdiği en samimi yöneticilerden biri olan, 

ömrünü aziz milletimizin hizmetine adamış merhum Valimiz Recep 

Yazıcıoğlu 8 Eylül 2003 tarihinde Ankara-Eskişehir üzerinde 

geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Rahmetler olsun. 

Bürokrasinin yapısından ve uygulamalardan kaynaklanan engellenme 

sonucunda kızgınlık ve “bozum olma” duygusu çoğu zaman muhataba 

ifade edilemez. Örneğin karşısında kendisinden daha kuvvetli ya da 

otorite durumunda bulunan bir kişi varsa insan ona karşı olan 

kızgınlığını ifade edemez. Bu durumlarda, kişi, kendisinden daha 

zayıf, aciz kimse veya hayvanlardan öfkesini çıkarır. İnsanın 
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kızgınlığını esas kaynağına değil de, öfkesiyle gerçekte hiç ilgisi 

olmayan zayıf ve aciz kimselere yöneltmesine, yer değiştirilmiş 

saldırganlık adı verilir (Cüceloğlu, 1997: 313). Bürokrasinin 

vatandaşla münasebetinde her gün gözlemleyebileceğimiz kavgalı, 

hırçın tutumun kaynağı da vatandaş değil, memurun içinde bulunduğu 

psikolojik durumdur.  

Bürokrasinin vatandaşla kavgalı tutumunun bir başka sebebi de 

Warren G. Bennis’in “Bürokrasilerin Geleceği” adı altında 

oluşturduğu teoride belirttiği yapısal durumdur. Bennis, bürokrasinin 

kesin bir biçimde belirlenmiş komuta zinciri ve katı kuralları 

dolayısıyla çevrenin kendisinden beklediği biçimde süratli değişime 

ayak uyduramadığını vurgulamıştır (Ergun ve Polatoğlu, 1992: 68). 

Bu durum, işi aksayan vatandaşların “bugün git yarın gel” 

anlayışından memurları sorumlu tutmalarına ve onlarla çatışmalarına 

yol açmaktadır. Memur, hiç istemediği halde kalp kıran kötü adam 

konumuna düşebilmektedir.  

Glasser, özgürlükle motivasyon arasındaki ilişkiyi şu ifadelerle dile 

getirir: “Özgürlüğümüzü kaybettiğimizde insanı insan yapan 

özelliklerimizden birini kaybetmiş oluruz. Yani, yaratıcılığımızı yapıcı 

şekilde kullanma yeteneğimizi. Kendimizi ifade etmekte özgür 

olmadığımızı hissedersek, yaratıcılığımız bize acı verebilir, hatta 

sinirlerimizi yıpratabilir. İhtiyaçlarımızı başkalarınınkiyle 

çatışmayacak şekilde tatmin etme özgürlüğüne ne kadar sahipsek, 

yaratıcılığımızı da o kadar kullanabilmeliyiz. Bu hem kendimiz, hem 

başkalarının yararı içindir. Kendilerini özgür hisseden yaratıcı insanlar 
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asla bencil davranamazlar. Kendilerine bahşedileni paylaşmaktan zevk 

alırlar. ‘Eğer söylediklerimi yaparsan seni kötü güçlere karşı korurum’ 

ifadesi, şimdiye kadar bütün zalimlerin dilindeki sözdür” (Glasser, 

1999: 53-54). Ülkemizde bürokratik uygulama, yukarıdaki cümleyi 

bile tersinden söylüyor: “İşine gelmiyorsa çekip gidersin”. Oysa 

“çekip gidebilmek” imkanlarının mevcudiyeti de bir motivasyon 

aracıdır. March, Simon’a göre, birey için algılanan örgütü bırakma 

kolaylığı, kendisince bilinen örgütlerde, yapabilmek için yeterli 

niteliklere sahip olduğu ve kabul etmeye hazır olduğu işlerin varlığına 

bağlıdır (Bozkurt, 1980: 143).  

Yönetim Sosyolojisi Kollokyumunda (TODAİE, 1976), yapılan 

tartışmada batılı motivasyon kuramcılarının geliştirdiği modellerin 

henüz gelişmekte olan ülkelere uymadığı söylenmiştir. Örneğin 

“psikolojik sözleşme” kavramı, örgütte çalışanların örgüte yaptığı 

katkılarla, örgütün verdiği karşılıkların birbirleriyle uyumlu olmasını 

belirtir. Eğer bireyin katkılarına oranla, örgütün verdiği karşılıklar 

daha düşük düzeyde olursa, birey örgütü terk eder. Karşılıklar, 

katkıları aştığı ya da denk olduğu sürece birey örgütte kalır ve 

psikolojik sözleşme sürer. Psikolojik sözleşme olgusu, gelişmiş, 

işsizlik sorununu çözmüş ülkelerin ekonomik yapısında geçerli 

olabilir. Ama işsizliğin yaygın bir olgu olduğu, geniş bir işsizler 

ordusunun olduğu bir ülkenin özgül toplumsal çerçevesi içindeki 

örgütlerde çalışan bireyler, örgütün karşılıkları onların katkılarının 

önemli ölçüde altında kalsa bile, örgütü terk edememektedir (Bozkurt, 

1977: 123-124). Batılı güdüleme kuramcılarının, insan için biyolojik 

ve fizyolojik ihtiyaçların birinci derecede öncelik arz ettiğini 



 
134 BÜROKRATİK KÜLTÜR VE KİŞİLİK 

söylemelerine karşın; zaman zaman onur, haysiyet, şeref vb. gibi 

soyut değerlerin öncelikli olarak algılandığı görülmektedir. 

Maslow’un teorisi doğru da olsa, ihtiyaçların sıralaması yer 

değiştirebilir veya ihtiyaçların, değişik psikolojik durumlarda farklı 

oranlarda önem taşıyacakları söylenebilir.   

4.3. Hiyerarşi 

Her bireyin konumunun ve yetkilerinin diğer bireylerinkine kıyasla bir 

üstünlük ve öncelik ya da sonralık sırası içinde yerleştiği örgütlenme 

biçimi; her bireyin bir diğerine kıyasla astlık ya da üstlük konumunda 

bulunması; bağımlılık sırası gibi anlamları içeren hiyerarşi (Bozkurt, 

Ergün ve Sezen, 1998: 97) bürokrasinin temel özelliklerindendir. 

Biçimsel yetki ve görevlerin kanun, kaide ve kurallarla önceden tespit 

edilmiş olması, görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan 

yetkilerin kesin hatlarla belirlenmesi bürokrasinin niteliğidir. 

Bürokratik olarak yönetilen yapının amaçlarının gerçekleşmesi için 

gerekli çalışmalar, resmi görevler olarak düzenli biçimde dağıtılmıştır 

(Weber, 1997: 290). “Yetkilerin yasallığı” ilkesi ise yine hiyerarşi ile 

ilgilidir. Her alt mevki, kendisinin bağlı olduğu üst mevki tarafından 

denetlenecektir. Görev hiyerarşisi, kademeli yetki düzeylerine ilişkin 

ilkelere göre küçük görevlilerin yüksek görevlilerce denetlenmesini 

sağlayan iyice belirlenmiş bir ast-üst ilişkisi öngörür (Weber, 1997: 

291). Ayrıca ödül, ceza gibi yaptırım araçlarının açık tanımı ve 

kullanılması önceden belirlenmiş şartlara bağlanmıştır (Akat, 1984: 

21).  
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Hiyerarşi (hieros=kutsal): Modern popüler kullanımda, bu sözcük 

orijinal anlamını kaybetmiştir ve günümüzde herhangi bir grup, şirket, 

örgüt ya da mesleğin önde gelen üst kesimi anlamına gelmektedir. 

Ancak, sözcük hala “senden daha kutsal olduğumu düşünerek adımını 

yavaş at” anlayışını korumaktadır (Billington, 1996: 344). Weber bu 

durumu şöyle ifade etmektedir: “Özel sektör dâhil, bir işe girmek, 

geçim güvencesi karşılığında sadık bir yönetim gösterme taahhüdünde 

bulunmak demektir. Çağdaş bağlılık duyguları, kişisel değil, işlevsel 

amaçlara adanmıştır. Bunlar bu dünyadaki ya da bu dünyanın 

ötesindeki kişisel efendilerin yerine geçer: Devlet, kilise, toplum, 

parti, ya da işletme gibi kavramların topluluk için gerçekleştiği 

düşünülür; bunlar, efendi için bir ideolojik hâle işlevi görürler” 

(Weber, 1996: 294). Hiyerarşi içerisinde itaat neredeyse ruhbanlık 

sınıfında olduğu gibi kelimenin asıl anlamına bağlı olarak da 

abartılmış, amaç-değer haline getirilmiştir. Yine Weber, itaat ve 

disiplin konusunda şu ifadelere yer vermektedir: “Bürokrasinin 

disiplini kamu düzeninde olsun, özel sektörde olsun, resmi 

görevlilerin her zamanki çalışmaları içerisinde mutlak itaate yönelik 

bir tutumlar yumağına sahip olmaları anlamına gelir. Bu disiplin 

giderek her türlü düzenin temeli haline gelir;  disiplin, yönetimin 

dosyalanmış belgelere dayanılarak yürütülmesinin büyük pratik 

öneminden bile önce gelir. Yenilmiş birliklerin örgütlenmesi, dağılan 

düzenlerin kurulması, emirlere itaat konusundaki eğitimli 

alışkanlıklara hitap edilerek gerçekleştirilmiştir. Bu itaat duygusu bir 

yanda resmi görevlilere, öbür yanda yönetilenlere aşılanmıştır” 

(Weber, 1996: 312-313). Weber’e göre kendilerine emir verilenlerin, 
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bu emirleri “subjektif kabul” olarak nitelendirmeleri, başka bir 

deyişle, emirleri kendi davranışlarının bir parçasıymış gibi 

algılamaları ve benimsemeleri gerekmektedir. Kendilerine emir 

verilenler bu emirlere doğru buldukları için uyabilecekleri gibi, bir 

görevi yerine getirme duygusuyla, kendi çıkarının bir gereği olarak, 

korktukları için veya verilen bütün emirlere uymayı alışkanlık haline 

getirdikleri için uyabilirler. Hatta bazı durumlarda emre uyma, 

belirtilen bu nedenlerin bir kısmına veya tamamına da dayanabilir. 

Weber, kendilerine emredilenler, emri veren kişi veya kişilerin emir 

verme yetkilerinin olduğunu kabul ettikleri sürece hangi neden veya 

nedenlere dayanarak bu emirleri yerine getirdiklerinin önem 

taşımadığı görüşündedir. Yeter ki emri verenlerin “meşru bir otorite” 

olduklarını kabul etmiş olsunlar (Aykaç, 1997: 68-69). Meşru kabul 

edilen otoriteden gelen her emri yerine getirme konusunda Milgram’ın 

itaat deneyi meşhurdur. Ayrıca, Muzaffer Şerif’in gerçekliğin belirsiz 

olduğu durumda gerçeklik algısının grup içinde nasıl oluştuğunu ele 

aldığı “grup normunun oluşması deneyi”, Solomon Asch’in 

gerçekliğin apaçık belli olmasına rağmen kişilerin içinde bulunduğu 

grubun normlarına gerçekliğe aykırı olduğunu bildiği halde nasıl 

uyduğunu gösteren “uyma deneyi” ve Stanley Milgram’ın “itaat 

deneyi” sosyal etki ve uymayı izah eden çalışmalar olarak önemlidir. 

Uyma konusunda resmî otoriteyi temsil eden Hitler faşizminin yaptığı 

katliamlara ortak olan kişilerin örnekliği kadar, kendi subjektif 

dünyalarında otorite olarak kabul ettikleri ve resmî hiyerarşinin 

dışında başka bir grup hiyerarşisi içinde nasıl itaat edildiğinin örneğini 

yakın dönemde 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsü yapan “Fetö 
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terör örgütü” mensuplarının itaati de konumuz açısından önemli bir 

örnektir. Zira meşru kabul ettikleri otoritenin emriyle kendi ülkesinin 

silahlarını, kendi ülkesinin insanlarına doğrultup, kendi silah 

arkadaşlarını şehit etmeye kadar işi götürebilmişlerdir. 

Weber’in bürokratik hiyerarşisi pek çok yönüyle eleştirilere tâbi 

tutulmuştur. Merton, kişilik açısından getirdiği eleştirilerde, birtakım 

uyarılarla karakteristik tepkiler arasındaki ilişkilere değinmektedir 

(Baransel, 1979: 179). Güvenilebilir ve önceden tahmin edilebilir 

davranış sağlamaya yönelen kontrol gereği üç durum ortaya çıkar. 

Bireyselleşmiş ilişkilerde bir azalma olur; gayrişahsi roller gereği 

insan kişiliğini kuruma yansıtamaz. Örgüt amaçlarının 

gerçekleştirilmesi için kullanılan araçlar amaç haline dönüşebilir. 

Kategorilere ayırmanın karar tekniği olarak daha fazla kullanılması, 

yaratıcılığın kaybedilmesi sonucunu doğurur. Belirttiğimiz gibi, 

Michels giderek artan bürokratik uygulamaların, yönetimi elit bir 

grubun tahakkümüne verdiğini ve bu yapıların oligarşik yönetimlere 

dönüştüğünü ileri sürmüştür. Michels’in eleştirilerine kişilik açısından 

baktığımızda; örgüt içi demokrasinin engellendiği ve çalışanların 

karar alma sürecine katılamadıkları görülmektedir (Ergun ve 

Polatoğlu, 1992: 64). Yine kavramsal çerçevede değindiğimiz üzere 

Thompson, “her üyenin kendi bürosunu önemli ve vazgeçilmez olarak 

görmesi”ni “büropatoloji” veya “bürokratizm” olarak adlandırmak-

tadır. Parkinson ise bürokrasinin sonunu “örgütsel felç” ya da 

“parkinson hastalığı” olarak görür (Parkinson, 1996: 109 vd.).  
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Bürokratizm, her şeyden önce kurumlarla, uygulanan usulleri; 

hiyerarşik makamlarla, işlemleri birer araç olma durumundan çıkarıp, 

bunların kendisini bir amaç durumuna getirme temayülüdür. Bu olay, 

beraberinde keyfi karar alma alışkanlığı getirdiği gibi, sorumluluğu 

yüklenme isteğini de kırmaktadır (Abadan, 1959: 92). 

Hiyerarşik ilişkiler sadece örgüt içinde işleyen bir mekanizma olarak 

algılanmamakta, bürokratik kültürün getirdiği bir anlayışla topluma da 

câri kılınmak istenmektedir. Kendisini içinde yaşadığı toplumdan 

üstün gören bürokrat, personelinden beklediği davranışı – örneğin 

odasına girerken personelden önünü iliklemesini isteme- vatandaştan 

da görmek istemektedir. “Demir kafes”i genişleten bürokratik kültür, 

vatandaşı hiyerarşinin en alt kademesindeki bir personel olarak 

algılamaktadır. Bu durumun temelinde vatandaşın devlete ve devlet 

adamına bakışını belirleyen toplum kültürü, geleneksel aile ilişkileri, 

eğitim gibi unsurlar gelmektedir. Bu şartlarda bürokrasi, halkın devlet 

ve devlet adamı anlayışını istismar eder konumdadır. Vatandaşın 

devlet adamından beklediği âlicenaplığı, şefkati, yardımcı olma, 

himaye vasfını göstermeyip; sadece olumsuz özelliklerle karşısına 

çıkmaktadır. Bu durum eğitimle de desteklenmekte, vatandaş 

neredeyse örgütsel hiyerarşinin çarkına alınmaya çalışılmaktadır.  

Dilber, Türk öğrencisinin ezberciliğe itildiğini, araştırma ve bağımsız 

düşünebilme yeteneklerini geliştirme imkânı bulamadıklarını 

belirtmektedir. Belli bilgileri ezberlemekle yükümlenen öğrencilerin 

değişik sorun ve konumlarla karşılaşmaları durumunda analiz 

yapamamaları doğaldır. Öğrencilere kitap ya da öğretmenin yetkesini 
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benimsemeleri zorunluluğu aşılanmakta, bunların eleştirilemeyeceği, 

bunlara karşı çıkılamayacağı yönünde şartlandırılmaktadır. Devlet 

organlarıyla değinimler de bu organlarının yürütücülerinin 

sergiledikleri yetkeci yaklaşımlar sonucu, yetkeci tutumun 

benimsenmesine, yığınların edilgenlik ve bağımlılıklarının 

yaygınlaşmasına yol açmaktadır (Dilber, 1981: 58-59). Kamu 

yönetimi öğretimindeki geçerli anlayış ve olması gereken durum, 

TODAİE’nin 1995 “Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu” Genel 

Raporu’nda şöyle değerlendirilmektedir: Ülkemizde kamu yönetimi 

öğretimi, öğrenciyi Weberyen bürokratik yapı diyebileceğimiz statü 

yapılarına ve bu yapıların karakteristik işleyiş biçimi olan “yukarıdan 

aşağıya yönetim” ya da “emir-komuta zinciri” anlayışına uygun bir 

şekilde yetiştirmektedir. Oysa yönetim anlayışında beliren yeni 

örgütsel yapılanma, “emir alan” ve bir üst kademeye karşı sadakatle 

bağlılığı biricik koşul olan türde insan gücü değil; tartışmacı, 

sorgulayıcı, yaratıcı, amaç oluşturucu türde insan gücü yetiştirilmesini 

talep etmektedir. Öte yandan, çağımızda ve özellikle ülkemizde 

toplumsal gelişme, devletin demokratizasyon sorununu acil bir talep 

olarak dayatmış bulunmaktadır. Bu iki gelişme, kamu yönetimi 

öğretiminin yetiştirmeyi hedeflediği insan gücü tanımının 

değiştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir (Güler, 1995: 1).  

Çocukluğundan itibaren emir almaya alışmış insan, yetişip şu veya bu 

şekilde herhangi bir mevki elde ettiği zaman, düne kadar şikâyetçi 

olduğu müstebit amir hüviyetine bürünmekte, astına karşı sert ve haşin 

davranmakta, üstüne karşı itaatkâr olmaktadır. Ayakta kalabilmek, 

ilerlemek, elde ettiği mevziyi kaybetmemek için her türlü yol ve rol 
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mübah görülmektedir. Yerine geçme emaresi gösterenler, bir pırıltı 

arzedenler hemen sezilir ve ayaklarının kaydırılması için ne 

mümkünse yapılır. Hâlbuki yapılması gereken şey, en küçük 

kabiliyeti, hüneri, mahareti olanların önünün açılması, olabildiğince 

destek olunmasıdır (Adalı, 1998: 3543).  

Milgram’ın ünlü itaat deneyi, deneyde öğretmen rolü oynayan 

deneklerin, öğrenci rolündeki deneklere, araştırmacının isteği 

doğrultusunda, 15 volttan 450 volta kadar uzanan düzeylerde elektrik 

şoku verme bakımından ne kadar “acımasız” ve “gaddar” 

olabildiklerini göstermektedir. Deney, normal insanların bir otoritenin 

emri karşısında moral duygularının ve değerlerinin aksine hareket 

edebileceklerini ortaya koymaktadır. Milgram, itaati çeşitli faktörlere 

bağlayarak açıklamaya çalışır. Bunlardan biri “sosyalleşme 

şartları”dır. Ona göre bireyler, ailede, okulda ve işyerinde itaat etmeyi 

öğrenirler. Yaşamımızın çocukluk, ergenlik ve kısmen de gençlik 

dönemlerini kapsayan ilk 20-25 yılını, bir bağımlılık durumunda 

yaşıyoruz. Bu dönemde itaat, genellikle bir erdem olarak yüceltilip 

ödüllendiriliyor. Böylece sosyal düzeni özümsüyoruz; üstlerimize 

itaati bir norm olarak içselleştiriyoruz; meşru sayılan bir otoriteden 

gelecek her şeyi kabul etmeye hazır bir hale geliyoruz. Otorite 

ilişkilerinin istediği hiyerarşik bir sisteme girdiğimizde, özerklik 

durumundan çıkıp, görevli (ajan) durumuna geçiyoruz. Bu tür bir 

durumda, eylemlerimizden sorumlu olmadığımız ve üstlerimizin 

emirlerini icra etmekle yükümlü olduğumuz yönünde bir anlayış 

geliştiriyoruz. Bir bakıma sorumlu/özerk birey olmaktan istifa edip, 

kendimizi “kiralıyoruz”; ne yapacağımıza nasıl davranacağımıza karar 
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verme hakkını üstlerimize devrediyoruz;  dönüşümsel –refleksif- bir 

düşünce etkinliğine girip kendi kendimizi sorgulamak, moral veya 

ilkesel değerler açısından bakmak yerine, “emir kulu”na dönüşüp 

eylemlerimizin anlamını ve yönünü tayin etme hakkını otoriteye 

veriyoruz. Burada sorumluluk birey ile eylemleri arasındaki ilişki 

yerine birey ile otorite arasındaki ilişkiye bağlanıyor. Eylemi yerine 

otoriteye angaje olan birey, öz imgesini onun aynasından görüyor; 

benlik doğrulamasını kendi moral değerleri yerine otoriteye göre 

ayarlıyor (Bilgin, 1996: 23 vd.). Birey böylece yaptığı işin anlamından 

da soyutlanıyor. Görevinin amaçlarını dikkate almak yerine, örneğin 

mesai saatlerine uymak, uyumlu olmak gibi araçları görevinin gereği 

saymaya başlıyor. Sosyal psikoloji deneyleri, grup baskıları ve sosyal 

çevrenin yalnızca davranışları değil, gerçeklik hakkındaki algıları ve 

yargıları da etkileyeceğini doğrulamaktadır. Bu analiz Nazi toplama 

kampları ve Sibirya Çalışma kampları hakkında yazılanlarla da 

tutarlıdır (Bilgin, 1996: 26). İş yaşamında da oyunun kuralları çoğu 

kez oyunun anlamının önüne geçiyor; “burada işler böyle yürür” veya 

“bu işin kuralı bu” anlayışıyla “yasal” olan meşrulaştırılmaya 

çalışılıyor; insan işyeri-işdışı ekseninde bölünüp parçalanıyor, iş 

dışından işyerine girdiğinde bir başka varlık haline geliyor; özerklik 

duygusunu yitirip memura dönüşüyor. 

 Crutchfield, çeşitli meslek grupları üzerine yaptığı çalışmalarda, 

riayet etme veya bağımsız kalma temayülleriyle birçok temel kişilik 

faktörleri arasında bağlantılar olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

çalışmaların sonuçlarına göre; riayetkâr şahısların zekâsı bağımsız 

şahıslarınkinden manidar derecede düşüktür. Riayetkârlarda zihni 



 
142 BÜROKRATİK KÜLTÜR VE KİŞİLİK 

katılığa ve fikir fukaralığına doğru büyük bir temayül vardır, buna 

karşılık bağımsız deneklerde yeni fikirler bulma ve yeni 

organizasyonlar kurma kabiliyeti daha büyüktür. 

Riayetkarlar, “benlik gücü” ve şiddetli gerginlikle başa çıkma 

konusunda bağımsız şahıslardan açıkça geridirler. Riayetkâr 

şahıslarda heyecan, kendiliğindenlik, bağımsızlara oranla daha 

düşüktür.  

Riayetkâr şahıslar şahsi aşağılık ve yetersizlik hislerine sahiptirler. 

Kendilerine güvenleri yoktur. Kendi benliklerini idrak hususunda 

bağımsız şahıslardan daha az sezgili ve daha az realist olma 

eğilimindedirler.  

Bağımsız şahsın daha kendine hâkim, özerk tutumlarının aksine, 

riayetkâr kimse diğer insanlarla pek fazla meşguldür. Riayetkârlar, 

insan ilişkilerinde daha pasif, daha telkine müsait ve diğerlerine daha 

çok tâbi olma temayülündedir. Riayetkâr kişilerde belirsizliğe karşı 

hoşgörüsüzlük ve katı, dogmatik bir tavır vardır (Krech, Crutchfield, 

Ballachey, 1971: 405-407).  

Elbette bürokraside yer alan herkes yukarıda tarif edildiği gibi 

değildir. Fakat yukarıdaki özellikleri taşıyan “evet efendim”ci tipler 

bürokraside daha rahat yer alacak; biraz daha bağımsız olanlar rahat 

edemeyecekler, belki dışlanacaklardır.  

Kendi benliğini dışarıdan kontrol edebilen insan, davranışlarının 

şuurunda olmaksızın, devamlı dışarıdan öngörülen kural ve tutumları 

uygulama durumunda kaldığında ve özellikle bu davranışlar kıymet 
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hükümlerine aykırı olduğu takdirde kendi kendisiyle çatışmaya 

girmektedir. Sosyal psikolojide “bilişsel çelişki” olarak adlandırılan 

kurama göre; bir kişi, biri diğerinin tersini gerektiren iki bilişe sahipse 

ve bu bilişlerin önemi ve çelişen bilişlerin uyuşanlara oranı arttıkça 

büyüyen bir çelişki ortaya çıkacaktır. Çelişki duygusu rahatsız edicidir 

ve fert, onu azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışacaktır 

(Friedmenn, Siars ve Carlsmith, 1993: 468). 

Tutumlar, oldukça organize olmuş, uzun süreli duygu, inanç ve 

davranış eğilimleridir. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse, 

bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini 

araştırmalar göstermiştir (Cüceloğlu, 1997: 521-522). Kurama göre bu 

tür bilişsel çelişkiler kişiye sıkıntı veren durumlar olduğundan, kişide 

bu çelişkiden kurtulmak için bir güdülenme meydana gelecektir. 

Psikolojideki savunma mekanizmaları veya dengeleme durumları 

ortaya çıkacaktır. Makulleştirici nedenler öne sürülecektir. “Herkes 

yapıyor” ve benzeri sözler söylenecektir. Kişi, çelişkiyi 

açıklayabilecek ya da davranışı makul gösterecek bir dış neden 

bulamazsa tutumunu değiştirecek, davranışını bir iç nedenle, yani 

değiştirdiği tutumuyla açıklamaya çalışacaktır (Kâğıtçıbaşı, 1988: 

143-149). Fert “ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol” 

düsturuna uyarak ya bürokratik yapı içindeki durumunu ve konumunu 

sorgulayarak rahatsız olacak – ki bu durum bürokratın örgüt içindeki 

yerini sarsacaktır- ya da fert, bürokratik yapıdaki yerini korumak ve 

yükselmek için toplum kültüründen veya kişisel yaşantısından dolayı 

sahip olduğu değerleri yok sayarak yerine yeni değerler (maddi 

değerler) ikame edebilecektir.  
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Özgürlük ve özerklik, temel toplumsal güdülerdir. Davranışlarına 

engel olunması, ket vurulması insanda kaygı yaratır. Bebek bile 

özgürlük ve özerklik amacına yönelik davranışlar yapar. Kundaklama 

bebek için özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelir. Bebek 

kundaklandığı zaman tedirgin olur, bir süre buna karşı koymak için 

çırpınır, tepinir, bağırır, ağlar. Sonra alışır ve boyun eğer (Köknel, 

1997: 53-54). Bebeğin kundaklanması, kendi kendine zarar 

verebileceği endişesinden kaynaklanır. Bürokrasi de insanları yetişkin 

bireyler olarak değil; tıpkı bebek gibi, kendi menfaatlerini, iyiliğini 

düşünemeyecek, dolayısıyla yönlendirilmesi gereken kişiler gibi 

algılamasından dolayı, bireylerin özgürlüğünü kısıtlama yoluna 

gitmektedir.  

Hiyerarşinin kişiliğe verebileceği zararlar çeşitli unsurlarla da 

desteklenmektedir. Bunlardan biri sicil değerlendirmeleridir.  

Kamu Yönetimi Araştırma Raporu’nda; kamu hizmeti görevlilerinin 

değerlemesindeki olumsuzluklar, temelde kapalı ve gizli sicil 

sistemine dayandırılmaktadır. Normal şartlarda iş ve personel 

değerlemesi, işe en uygun, yetenekli ve yeterli personelin saptanması 

açısından personelin tam ve nesnel bir envanterinin çıkarılması 

amacına yöneliktir. Kamu yönetimi personel değerleme sistemindeki 

sorunların en önemlisi, değerlemeyi yapacak yöneticilerin 

değerlemedeki nesnellik ilkesini bir yana bırakabilmeleri ihtimalidir. 

Sonuçta, personelin değerlemesinde, performansı ölçecek zaman, 

nicelik, nitelik ve maliyet standartları gibi nesnel ölçütler 

geliştirilmemiş olduğundan, değerleme, yöneticilerin inisiyatifine 
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kalmaktadır (TODAİE, 1991: 201). Sicil raporlarında yer alan sorular 

önceden üzerinde uzmanlaşmaya varılmış iş tanımlarına 

dayanmamaktadır. Gerçekleştirilmesi gereken performans standartları 

belirlenmemiştir. Personelin gerçekleştirdiği performansın nesnel 

ölçütleri yoktur. Sicil raporlarının tek gerçek fonksiyonu; üstlerin, 

kendilerini sinirlendiren astlarını sindirmek, gerektiğinde onlardan 

kurtulmak için kullandıkları bir silah olmaktadır (Deveci, 1998: 11-

12).  

Sicil raporlarının sicil dosyaları ile birlikte kilitli dolaplarda 

korunması zorunludur. Bunlarla ilgili zarflarda “gizli ve kişiye özel” 

ibareli zarfların kullanılması gerekir. Sicil raporları, özlük işlerinden 

sorumlu en üst yöneticilerin veya yardımcılarının sorumluluğu altında 

korunur (Tortop, 1994: 150-151). DMK Sicil Yönetmeliği’ndeki 

memur sicil formu ve formun korunması/saklanmasının gizliliğine 

ilişkin hükümler 1951 yılında Fransa’dan alınmıştır. Oysa ülkemizde 

daha 1947’de açık sicil uygulaması vardır ve Fransa bir yıl sonra 

1952’de açık sicil esasına geçmiştir. Batılı ülkeler arasında bütün 

kamu kurumlarında gizli sicil uygulamasını sürdüren tek ülkeyiz 

(Yıldız, 1998: 186). Personel sadece zayıf not aldığında kendisine 

bilgi verilmesi, bunun dışında notunun bildirilmemesi bir belirsizlik 

ve kaygı ortamı doğurmaktadır. Oysa personel hangi olumsuz 

özelliğinden dolayı notunun düşürüldüğünü bilse, kendisini geliştirme, 

olumsuz davranış ve tutumlarını düzeltme imkânı bulabilecektir.  

Bürokraside, insanın “amiriyle iyi ilişkiler geliştirmek” dışında kendi 

kişiliğini geliştirecek alanlara açılması da pek mümkün değildir. 
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Örneğin özel sektörde de kamu sektöründe de çalışanların edebiyat-

sanatla uğraşmasına hoş bakılmamış, tahammül gösterilmemiş veya 

boş işlerle uğraştığı anlayışıyla dışlanmıştır. Bürokratların edebiyatla 

uğraşmalarının devlet memurluğu, yöneticiliği ile bağdaşmaz bir 

nitelik sayıldığını, küçümsendiğini, hatta alay konusu edildiğini 

gösteren örnekler, yakın tarihimizde çoktur. Bu yüzden Memduh 

Şevket Esendal gibi kimi edebiyatçılar, kamu hizmetindeyken bu 

yanlarını gizlemeye bile çalışmışlardır. Bu tutumun nedeni olarak, 

devlet işlerinin belli kalıplar içinde yürütülmesi gereken ciddi bir 

uğraş alanı olarak nitelendirilmesi, edebiyatın ise hayalcilikle, boş 

şeylerle vakit geçirmekle eş anlamlı sayılması da söylenebilir (Bener, 

1998: 76).  

Bir başka olumsuzluk ise memurun örgütlenme özgürlüğü ve sendika 

kurma hakkıyla ilgilidir. Sendikayı sadece ücret iyileştirme aracı 

olarak görmeyerek; eğitim, sosyal faaliyetler, kendini ifade etme ve 

gerçekleştirme, yöneticilik yapabilme gibi unsurları içermesiyle bireye 

büyük bir açılım sağlayabilecek bir sosyal yapı olarak 

düşündüğümüzde, sendikanın önemi daha iyi anlaşılabilecektir.  

Memurlara örgütlenme özgürlüğü ve sendika kurma hakkı 1961 

Anayasası ile tanınmıştı. Daha sonra 1965 yılında yürürlüğe giren 624 

Sayılı Devlet Personel Sendikaları Kanunu ile çok sayıda sendikanın 

kurulmasına yasal dayanak sağlandı. Ancak 1971 yılında Anayasa’da 

yapılan değişiklikle memur sendikacılığına son verilmiş oldu. Sendika 

özgürlüğü ve örgütlenme hakkına ilişkin 87 Sayılı İLO Sözleşmesi ile 

151 Sayılı Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına 
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ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme 

TBMM tarafından onaylanmıştır. 1982 Anayasası memurların 

sendikal haklarına ilişkin bir yasaklama getirmemekle birlikte, yasal 

bir düzenleme bulunmaması nedeniyle uzun süre kurulan memur 

sendikalarının gerçekten birer sendika olarak kabulü konusunda 

tereddütler oluşmuştu. (Ergun, 1998:3637). 1992’den sonra fiilî olarak 

oluşmaya başlayan memurların sendika kurmaları, 1982 Anayasasında 

yapılan 1995 değişiklikleriyle normalleşmiş, 2001 yılında 4688 sayılı 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile yasal temele kavuşmuştur. 

12 Eylül 2010 yılında yapılan referandumla anayasada kamu 

çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda 6289 

sayılı Kanunla, 4688 sayılı Kanunun birçok maddesi ve adı 

değiştirilerek, Kanun, “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanunu” adıyla 4 Nisan 2012 tarihinde TBMM’de kabul 

edilmiştir.  

Yeni Kanunla kamu görevlilerini temsil eden sivil toplum 

kuruluşlarının, karar alma süreçlerine katılımı esas alınmış, 

örgütlenme hakkı genişletilmiş, toplu görüşme yerine toplu sözleşme 

sistemine geçişi sağlanmıştır. Kanunla genel ve hizmet kolu 

düzeyinde sözleşme yapılması imkânı getirilmiştir. Uzlaşmazlık 

halinde kamu işveren heyeti ile sendikaların temsil edildiği Kamu 

Görevlileri Hakem Kurulu’nun karar vermesine imkân sağlanmıştır. 

Bürokrasi, her ne kadar modelde tersi iddia edilse de, rasyonel işleyen 

bir mekanizma değildir. Bürokraside keyfi ve taraflı olarak konulmuş 

kurallar bulunmaktadır. Astlara karşı üstlerin davranışları ve işlemleri 



 
148 BÜROKRATİK KÜLTÜR VE KİŞİLİK 

her zaman yasalara uygun olmamakta, zaman zaman gayrı insani ve 

keyfi nitelik gösterebilmektedir (Budak ve Solakoğlu, 1995: 97).  

Bürokraside hep emir kipi kullanılmaktadır. Özgün bir ifadeyle; 

“insan, başkasının muhitine inek, otomobil ve binaları sokarak 

dünyasını değiştirebileceği gibi kelimeler sokarak da bir başkasının 

dünyasını değiştirebilir. Böylece ferdin dünyasını kelimeler yoluyla 

değiştirerek davranışında, diğer objelerin değiştirilmesiyle elde 

edeceğimiz nev’iden bir değişme elde etmek imkânı vardır. Bu 

nedenledir ki, dil, tutum değişmelerinde, istek ve heyecan 

uyandırılmasında ve davranışta değişiklik meydana getirmede tesirli 

olabilmektedir” (Krech, Crutchfield, Ballachey, 1971: 8-9). Hiyerarşi 

içerisinde gerek davranış gerekse konuşma biçimi insanın kendine 

olan saygısına zarar vermektedir. İnsanın saygınlığını korumak için 

öncelikle onun saygıdeğer biri olduğunun kabulü ve ona göre tutum 

geliştirilmesi gerekir. Her an azarlanmaya hazır, insan olarak hata 

yapabileceği kabul edilmeyen bireyin özsaygı gerçekleştirmesi çok 

zordur.  

Haysiyet, insanın kendi benliğine saygı duyması ve başkalarından da 

saygı görmesi demektir. Kendi kişiliğine saygı duymayan bir insanın 

başkalarına saygı duyması da beklenemez. Haysiyeti olmayan insan, 

haysiyet kırıcı durumlar karşısında hiçbir ıstırap duymadığı ve hiçbir 

şey kaybetmediği için başkalarının böyle durumlar karşısında büyük 

bir huzursuzluk duyduğunu hatta acı çektiğini bilemez. Kendine saygı 

duymak, kibirlilik değildir. Kibirli insanlar başkalarını küçük görerek, 

onlara karşı saygısız davranırlar; çünkü ya şımartılmışlardır yahut da 

küçüklüklerini bu yoldan örtmeye çalışıyorlardır (Güngör, 1995: 82-
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83). Disiplin kendi içinde bir amaç olamaz. O eylemlerinin 

sorumluluğunu taşıyacak insanlar yetiştirmek için bir araç olduğu 

zaman yararlıdır. Atılımcılığı, yaratıcılığı bastırılmış “evet efendim”ci 

insanlar yetiştirmek, gelişmek isteyen hiçbir toplum için uygun bir 

seçenek olamaz, olmamalıdır (Ergil, 1994: 33).  

W. Edwarids Deming, işin kalitesinin insanların birbirleriyle iyi 

ilişkiler içinde olmalarını engelleyen korkudan kurtulmalarına bağlı 

olduğuna işaret etmiştir. O, işyerindeki yöneticiyi senfoni 

orkestrasının liderine benzetir. Bu orkestrada herkes lideri istekle 

takip eder ve eserlerin çalınmasına katkıda bulunur. Böyle bir şey için 

kimse zorlanmamıştır. Yaptıklarının kendi yararlarına olacağını 

bilmektedirler (Glasser, 1999: 18).  

Meredith Corporation’un yönetim kurulu başkanı olan James Autry, 

“1950’lerde dört yıl boyunca Hava Kuvvetleri’nde jet avcı uçaklarıyla 

uçtum. Nefes alan herkes kadar ben de maçoydum. Emir-komuta 

modelinin bir işi yapmadaki tek yol olduğunu düşünerek iş hayatına 

başladım. Fakat yirmi dokuz yıllık yöneticiliğimden sonra fark ettim 

ki, en çok işe yarayan yaklaşım, insanların ihtiyaçlarıyla uyumlu olan 

ve onlara tercih yapma özgürlüğü tanıyan yaklaşımdır” demektedir. 17 

Şubat 1992 tarihli Newsweek’te insanları daha sıkı çalışıp motive 

eden etkenleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araştırmanın sonuçları 

yayınlandı: Burada asıl motive edici etkenin %89 ile 

“özgüven/kendileri için hissettikleri şeyler” olduğu sonucu çıktı. 

Başarısızlık korkusu %44, diğer insanların gözündeki konum ise %35 

idi. Littaver, bu bilgileri aktardıktan sonra şöyle yorumluyor; iş 
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arkadaşlarınıza ve elemanlarınıza, duyguları olan gerçek insanlar gibi 

davranın. Yorumlarınız, hareketleriniz, yüz ifadeleriniz ve emirleriniz, 

karşınızdaki kişiyi susturacak kadar otoriter ve küçültücüyse, 

onlardaki doğal güdüyü yok ediyor ve sırf korkuya bağlayarak 

çalışmaya zorluyorsunuzdur (F. Littaver ve M. Littaver, 1997: 228).  

Türkiye’de çalışan üst düzey yabancı yöneticilerin Türk yöneticileri 

hakkındaki görüşlerini yansıtan bir çalışmada, yabancı yöneticilerin 

birbirinden habersiz verdikleri cevaplarda ortak görüşler olarak; Türk 

yönetim sisteminin geleneksel feodal yapıyı kıramadığı vurgulanmış, 

“Osmanlı, Asyalı, hiyerarşik, güç merkezli, ataerkil” ve benzeri 

kavramlara yer vermişlerdir. Onlara göre, Türkiye’de uygulanan genel 

yönetim tarzı; Mc Gregor’un “X Teorisi”ydi. Yani “katı hiyerarşi 

kurallarına bağlı, askerlik tipi yönetim biçimi”. Yabancılara göre, 

Türk şirketlerinin çoğunda “korku”ya dayalı bir yönetim tarzı 

uygulanıyor. Alt kademedekiler orta kademedekilerden, onlar 

“üst”lerden, “üst”ler ise yönetim kurullarından ya da şirket 

sahiplerinden korkuyor. Korkutmaya dayalı yönetim, karar alma 

mekanizmalarında yavaşlığa, zayıf entelektüel disipline ve 

yaratıcılığın azalmasına neden oluyor. Türk yöneticiler, yönetim 

sistemindeki olumsuzluklardan etkileniyor veya yöneticilerin olumsuz 

özellikleri yönetim sistemine yansıyor. Yabancılara göre, bu 

olumsuzluklar, “otoriterlik, merhametsizlik, aşırı stres altında çalışma 

ve çalıştırma, sistematik olmama, benmerkezcilik” şeklinde ortaya 

çıkıyor (Kılıç, 1998: 23-25). Özel sektör için yapılan bu 

değerlendirmelerden, kamu bürokrasisi ile özel bürokrasi arasında pek 
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bir fark olmadığı sonucu çıkmaktadır. Özel bürokrasinin en olumlu 

özelliği, ücretlerin görece yüksekliğidir.  

4.4. Statü ve Rol Davranışları  

“Ey bugünün insanları! Kendi 

suratlarınızdan daha iyi maske 

takamazdınız, sizi kim tanıyabilirdi ki!”           

(Nietzsche) 

“Kişi” sözcüğü, Yunanca “person” sözcüğünden türemiştir. Eski 

Yunancada person, tiyatro oyunlarında kullanılan maske anlamını 

taşıyordu. Şu halde, bir kişi olmak, doğru zamanlarda doğru maskeleri 

takmayı öğrenmek anlamına gelir. Bu nitelik, durumu sağlıkla 

değerlendirmekle, uygun davranışta bulunmakla ve rolünü doğru 

oynamakla kazanılır. Rolün doğruluğu, toplumca belirlenmiş olan 

oyunda, diğer rol arkadaşlarıyla uyum sağlamaya bağlıdır. Uyumun 

temelinde, oyuncuların    -bireylerin- benimseyecekleri ortak değerler, 

oyunun kuralları üzerinde varılan konsensus vardır (Ergil, 1999: 31).  

Maskeli balolarda, karnavallarda kimliği gizleyen; tiyatroda öykünme 

ve “benzeşerek başkalaşma” aracı olarak kullanılan; ayinsel törenlerde 

güce ulaşma aracı olarak düşünülen maske, bizi iki temel olguya 

götürüyor: Güce ulaşarak gücü temsil etme ve kendini gizleme. 

Dolayısıyla, maskenin fiziksel kullanımı da tıpkı günlük hayatta 

yüzümüze yerleştirdiğimiz “anlam maskelerimiz” gibi bir kaçışın, 

güçsüzlüğü gizleyerek güce ulaşmanın, zaafları örtmenin ifadesi 

olarak karşımıza çıkıyor.  
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Kendimizle ilgili imgemiz, rolümüz gereği yüzümüze geçirdiğimiz 

maskemizin anlamının dışına çıkamaz ve rolümüzü ne kadar iyi 

oynarsak o ölçüde maskemiz bizi sarar, görünen gerçeğimize dönüşür. 

Ortaya koyduğumuz hayali kimlik, dıştan bakanların hatta kendimizin 

bile “sahteliğini” hissedemeyeceği kadar “biz” olmuştur. Ve birey, 

yığının bir parçası olmaktan kurtulup, tarihin öznesi olmadığı sürece, 

maskeleri onu bir nesne olmaktan öteye geçiremeyecektir (Yazıcı, 

1997: 31-32). İnsanın isminin, unvanlarından veya sahip olduğu 

maddi statü sembollerinden -mesela arabasından- sonra telaffuz 

edildiği statü dünyasında, insanın toplumla artık “etiketleri” muhatap 

olmaktadır. Modernizmin sunduğu “paket programlar” içerisinde 

yaşayan insan aslında kendisini –veya sahiciliğini- değil, kalabalıkları, 

nesneleşmeyi, sıradanlığı yaşamaktadır.  

Bürokrasi modelinde örgüt, bir rol sistemi olarak tanımlanmakta ve 

örgütsel fonksiyonların psikolojik temeli, rolün yerine getirilmesi 

güdüsü açısından incelenmektedir.  

Sistem kuramı, adeta kişiliğinden soyutlanmış bir insan imajı 

benimsemiştir. İnsanın, önceden belirlenmiş rollerin taşıyıcısı olarak 

örgüt sahnesinde bir aktöre dönüştürülmesi, onu örgütsel kurallar 

karşısında himayesiz bırakmakta ve sisteme feda etmektedir. Öte 

yandan rolün arkasındaki gerçek varlığın görmezlikten gelinmesi, 

kuramsal analizin yapay adamıyla günlük tecrübenin adamının 

ilişkilendirilmesini, dolayısıyla “örgüt gerçeği”nin bulunmasını 

güçleştirmektedir.  
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Örgütün biçimselleştirilmiş bir rol sistemi olarak anlaşılması, rol 

davranışlarının standart hale getirilebilmesine dayanmaktadır. İstenen, 

insan davranışının değişkenliğinin azaltılmasıdır. Ancak, sonuç, 

çatışma ve sapma gibi çözülmemiş sorunları doğuran, esneklikten 

yoksun, kapalı bir sistemdir. Bağlayıcı kuralların, yöneticileri, 

belirsizlikten kaçarak, rolleri dolayısıyla üstlendikleri biçimsel, âdet 

üzere yinelenen eylemleri yeğlemeye sürüklemesi tehlikesi daima 

vardır (Tosun, 1979: 17-19). Bürokratik görevli, kendi girişimlerini, 

varılması hedeflenen amaçlara katkıda bulunup bulunmadığını 

tartışarak gerekçelendirmez. Yalnızca, Weber’in belirttiği gibi 

“eyleme temel teşkil eden” kurallara uyar, “emirleri yerine getirir”. 

Her hâlükarda bir taşıyıcı bant hizmeti görür. Kendisinin kişisel 

duyguları ne olursa olsun, benimsesin veya benimsemesin, itaat etmesi 

gereken emirlerin ya da kuralların, kendisinden geçip başkalarına 

ulaşmasını sağlar (Gouldner, 1993: 81). Bürokraside insan, adeta 

statüler arasında irtibat sağlamakla görevli bir “yaka iğnesi” 

mesabesindedir. Bürokrasi, yalıtkan ve iletken tipler ister. Hiçbir 

zaman sorgulamayan, kendisini ait olduğu toplumdan, taşıdığı değer 

yargılarından, kişiliğinden soyutlamış ve sadece üstten geleni alta 

iletmekle görevli nesneleşmiş bir makine arzu eder. Bürokrasiye en 

kolay uyum sağlayanlar, “kendini ayarlama” davranışını bir strateji 

olarak benimsemiş olanlardır. Snyder, bu kişilere, “kendini 

ayarlayıcılar” –self-monitors- veya “kendini ayarlama becerisi 

yüksek” – high self-monitors- bireyler demektedir. Bu stratejiye pek 

başvurmayan veya başvurma gereği duymayan kişiler ise, “kendini 
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ayarlama becerisi düşük” –low self-monitors- bireylerdir (Bacanlı, 

1997: 18 vd.).  

Kendini ayarlayan bireylerin bilişsel olarak sordukları ve davranışsal 

olarak cevap verdikleri soru “bu durum benden kim olmamı istiyor ve 

nasıl o kişi olabilirim?” iken; kendini ayarlama becerisi düşük 

bireylerin stratejik sorusu “ben kimim ve bu durumda nasıl ben 

olabilirim?” sorusudur. Kişiyi başkalarının görüşlerine karşı 

duyarlılaştıran, başkalarının ne düşündüğü ve nasıl davrandığına 

dikkat etmesini gerektiren ve referans grup normlarıyla uyum içinde 

olmaya ve toplumun onu nasıl değerlendirdiğine dikkat etmesi için 

güdüleyen çevreler, kendini ayarlama becerisi gerektirmektedir. 

Bürokrasi “nabza göre şerbet verme”yi bilmeyen, üstlerine sadece 

“üst” oldukları için saygı gösterilerinde bulunmayan, dolayısıyla 

duruma göre kendini ayarlamayı beceremeyen, yani “tutarsız 

kişilikler” sergileyemeyen bireyleri derhal dışlamakta gecikmez.  

Goffman’a göre bireyler sosyal etkileşim içinde karşılarındaki 

kişilerde istedikleri izlenimi oluşturabilmek için birtakım roller 

oynamakta “maskeler” kullanmaktadırlar. Bu maskeler kişi için birer 

benlik haline gelmektedir; çünkü bireyler çeşitli ortamlarda çeşitli 

amaçlarla çeşitli roller oynamak durumunda kalmaktadırlar. Synder’e 

göre, bazı kişilerin birçok benliğe sahip olmasına karşılık, bazı 

kişilerin benlikleri bir tektir. Bu da kişilerin “faydacı” veya “prensip 

sahibi” oluşlarından, davranışlarını “durumsal” veya “eğilimsel” 

belirlemelerinden ileri gelir (Bacanlı, 1997: 15-17).  
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Swann, benliğin kendini tutarlı bir şekilde sürdürmesini “kendini 

doğrulama” kuramıyla vurgular. Benliğin davranışa yansıması ile ilgili 

olarak Wicklund, “kendinin farkında olma” kuramını ortaya atmıştır. 

Ona göre kişi, dikkatini çevreye veya kendine odaklandırabilir. Tercih 

ettiği odak noktasına göre, davranışında farklılıklar ortaya çıkacaktır. 

Kişinin dikkatinin kendinde odaklanması -self-focused attention-, ben 

bilinçliliğini – self conciouusness- yani kendinin bilincinde olmayı 

hatıra getirmektedir. Bu konu üzerinde duran Fenigstein, Scheier, 

Buss, “özel ben bilinçliliği” ve “genel ben-bilinçliliği” kavramlarını 

ortaya atmışlardır. Buna göre, özel ben-bilinçliliği kişinin davranışını 

duygu, düşünce ve inançları, yani içsel kuralları tarafından 

yönlendirilmeyi ve dolayısıyla, tutumlarla davranışların oldukça 

tutarlı olmasını ifade eder. Genel ben-bilinçliliği ise, kişinin 

davranışının duruma göre belirlenmesi ve dolayısıyla, tutum davranış 

tutarlılığının düşük olması anlamına gelir.  

Kişilerin kendilerinin değeri ile ilgili yargıları James’ten bu yana 

“benlik duygusu” olarak ele alınmaktadır. Benliğin nispeten tutarlı 

kalmaya çalışması her zaman ve herkes için mümkün olmayabilir. Bu 

durumda “benlik aykırılığı”ndan söz edilmektedir. Polonoff da 

“benliğin kendi kendini aldatması”ndan söz etmektedir (Bacanlı, 

1997: 13). Bir başkasının, bir dış gücün, bir gizli otoritenin bizim 

görüntümüzü ele geçirmesi, bizden satın alması veya bizden 

koparması, yabancılaşmanın, kişilik bölünmesinin, özsaygı yitiminin 

kaynağıdır. Baudrillard’ın “Praglı Öğrenci” filminden hareketle 

yorumladığı “bireyin aynada yansıyan imgesini şeytana satması” ben-

bilinçliliğini yitirmesidir (Baudrillard, 1997: 233 vd.).   
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Waller’in “öğretmen şahsiyeti” hakkındaki intibaları özetle şöyledir; 

her şeyden önce, öğretmenlik yapan şahsın damgası diye bilinen bir 

şahsiyet katılığı veya bükülmezliği vardır. Genç bir öğretmenin her 

sabah gömleğini giydiği zaman içine girdiği bu sert ve resmi tavır, 

ileride artık gevşetemeyeceği bir alçı kalıbı haline gelmektedir. 

Didaktik, otoriter bir tavır ve bu tavra uygun düz, iddialı bir ses tonu 

öğretmenin bürokratik rolü gereği geliştirdiği bir tavırdır (Krech, 

Crutchfield, Ballachey, 1971: 370).  

Merton, bürokratik rol ifa etmenin şahsiyet üzerindeki tesiri hakkında 

şunları söyler: Bürokratın büro hayatı, ona göre dereceli bir meslek 

çerçevesinde ve kıdeme göre terfi, emeklilik, maaş artışı, vs. gibi 

örgüte ait vasıtalarla planlanmıştır ki, bütün bu vasıtalar onun 

disiplinli ve resmi kurallara uygun hareket etmesini teşvik amacıyla 

düzenlenmiştir. Memurun, kendi düşüncelerini, hislerini ve 

hareketlerini mesleğin gereklerine uydurması beklenir ve o da bunu 

yapar. Fakat onun riayetkârlık ihtimalini artıran bu araçlar, memuru 

aşırı kuralcı bir karaktere de götürecektir. Rol davranışı ile şahsiyet 

arasında karmaşık, karşılıklı bir münasebet vardır. Meslekteki rolün, 

kişiliğin bozulmasına yaptığı etki üzerine yoğun araştırmalar 

yapılmıştır. Alınan sonuçlar, bir ferdin kişiliğinin onun çalıştığı işe, ifa 

ettiği mesleki role göre biçimlendiğini açık bir şekilde ortaya 

koymuştur (Krech, Crutchfield, Ballachey, 1971: 370-373).  

R. Sennett, evdeki ve sokaktaki giyimin farklılığını, ötekilere sizin 

kim olduğunuzu biliyormuş gibi davranma fırsatı tanıma amacı 

taşıdığını ve kişinin kendi oluşturduğu sahnede bir şahsiyet haline 
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geldiğini söylemektedir. Rousseau, maskelerin birer yüz haline 

geleceği; dış görünüşlerin de karakterin bir göstergesi olacağı bir 

toplumsal yaşam umuyordu. 19. Yüzyıl’da maskeler yüze dönüştü 

(Sennett, 1996: 94 vd.) fakat karakterden soyutlanmış bulunuyordu. 

Rousseau’ya göre insanlar çalışmayı, aileyi ve yurttaşlık görevlerini 

aşan bir üslup edindikleri takdirde, moeurs* yozlaşır. İşlevsel yaşam 

bağlamının dışına çıkmak, yaşamı üretmeyen, beslemeyen zevkler 

peşinde koşmak, bir yozlaşmadır (Sennett, 1996: 152). Oysa insanlar 

olabilecekleri gibi değil de, oldukları gibi kabul edildiğinde hayat 

daha sosyal ve daha yaşanılır olacaktır. Bürokraside insanlar kendi 

gerçekliklerini aşan bir üslup edinmeye adeta zorlanmaktadırlar. 

Çehresi hiç gülmeyen, resmi tavırlı; insanla değil de bir iş 

malzemesiyle muhatap oluyormuş gibi davranan ve hayatı 

kurallaştıran bürokratlarla karşılaştıkça Adler’in “iyi insan” 

tanımlarını hatırlıyoruz: “Başkaları ile birlikte bulundukları zaman 

neşelerini onlara da geçirebilen ve hayatı daha güzel, daha anlamlı bir 

hale getiren insanlar... Yalnızca davranışlarından değil, başkalarına 

yaklaşma ve konuşma biçimlerinden, başkalarının menfaatini 

kollamaya dikkat etmelerinden, aynı zamanda dış görünüşlerinden, 

kılık kıyafetlerinden, el kol hareketlerinden, mutlu ruh hallerinden ve 

gülüşlerinden bunların iyi insanlar olduklarını sezmek mümkündür. 

Uzağı gören bir psikolog olan Dostoyevski şöyle demişti: Bir insanın 

karakterini can sıkıcı psikolojik çözümlemelerden çok, gülüşünden 

anlamak mümkündür” (Adler, 1997: 403-404). Bu tanımlamanın 

 
* Moeurs; davranışların, değerlerin ve inançların kesişmesi anlamına gelmektedir. 

Moeurs, davranış biçiminin bütünüdür, kişinin üslubudur.  
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dışındakiler kötü insanlar mı? Sorusunun cevabı; “hayır, 

bürokratlardır” olabilir. Bürokratik kültür içerisinde ruhlarını bile 

bürokratik şemaya uydurmuş bürokratların gülümsemelerine, bir cana 

yakın tavırlarına şahit olmak pek mümkün olamamaktadır. Yine 

Adler’in ifadesiyle; sosyal duygunun en saf, en katıksız ifadesi 

sempatidir. Herhangi bir insanda sempatinin var olduğunu 

gördüğümüz zaman, onun genellikle sosyal duygusunun iyi gelişmiş 

olduğuna güvenebiliriz; çünkü bu duygu bize, bir insanın kendisini 

başka insanlarla ne derece birleştirebildiğini –empati- 

değerlendirebilmek imkanı vermektedir (Adler, 1997: 433-434).  

Tutumlarıyla davranışlarının tutarlı olmasına önem veren “kendini 

ayarlama derecesi düşük” bireyler, tabii ki bu tutarlılığı rahatlıkla 

yaşabilecekleri ortamlara girmekte istekli olmakta ve olumsuz 

geribildirim verildiği zaman da pek fazla etkilenmemektedir. Ancak, 

gerçekten tutumlarıyla davranışlarının tutarsız olduğunu 

hissettiklerinde, daha önce sözü edilen bilişsel çelişkiyi daha yoğun 

yaşamaktadırlar (Bacanlı, 1997: 33). Dolayısıyla, bürokrasideki en 

rahatsız tipler, kişiliğini kuruma yansıtamayan, tutarlı bir kişilik 

taşıma gayretinde olan insanlardır. Jourard’a göre, kişinin gerçek 

benliğini yakınlarına gösterme yeteneği olan kendini açma (self 

disclosure) duygusal sağlığın özüdür. Buna göre kendini duruma göre 

ayarlama derecesi düşük bireyler –bürokrasideki bilişsel çelişki ve 

huzursuz ortama rağmen- ruhsal yönden daha sağlıklı; kendini her 

duruma ayarlayabilen, tutarlı kişilik geliştiremeyen bireyler ise, en 

azından “sağlıksız” olabilecek kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Jourard, insanın sadece kendini açarak kendini bulabileceğine, yani 
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benlik bilgisine ulaşabileceğine inanmaktadır. Ona göre, otantik 

davranış insanı geliştiren davranıştır ve uydurma (faking) görünme, 

oyun oynama ve planlanmış kişiler arası davranışın, yani kişinin 

gerçekte olmadığı gibi görünmek için kendini manipule etmesi veya 

bırakacağı etki için uğraşmasının zıddıdır. Bu şekilde otantik olmayan 

davranış rahatsızlığa neden olur. Bu içi-dışı bir olma durumuna 

Rogers “tutarlılık” –congruence- demiştir (Bacanlı, 1997: 46).  

İnsanlar arası iletişimi tıkayan veya saptıran etmenlerden biri, bireyin 

kendine ilişkin imgesiyle, diğerlerinin ona ilişkin imgeleri arasındaki 

fark ya da mesafedir. Bunun aşılabilmesi, bireyin serbest ifade 

ortamında kendi benliğini objeleştirmesini gerektirir. Bu nedenle 

iletişim gruplarında herkes, “ben kendime göre kimim?” sorusuyla işe 

başlamalıdır. Böylelikle insanın “olmak” ile “görünmek” arasındaki 

mesafeyi aşması muhtemeldir. Mevlana’nın “ya olduğun gibi görün, 

ya göründüğün gibi ol” sözü, “içi-dışı bir olmak”, “ikiyüzlü” olmanın 

ayıplanması hep kişilikli ve tutarlı olmanın kültürümüzdeki algılanma 

biçimidir.  

Otantikliğin kazanılmasında, önemi vurgulanan bir diğer etmen 

“saydamlık”tır. Diğerine kendiliğindenlikle açılmayı ifade eden 

saydamlık, bireyin düşündükleri ve hissettiklerini söze dökmesi, 

benliği dışa vurması demektir. Saydamlık, bireyin kendi üstüne 

kapanmak, klişe ve önyargılara sarılmak ve diğerine güvensizce 

yaklaşmak yerine, kendi maskelerini bırakmayı ve savunucu, 

saldırgan bir iletişime girmemeyi, pozisyonlarını değiştirebilmeyi 

gerektirir. Bireyin kendine ve diğerine ilişkin imgelerinin farkındalığı, 
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insanın kendini ve diğerini bir kitlenin herhangi bir parçası olarak 

görmeye, kitle içinde eriyip yok olmaya, bireylik yitimine karşı 

direnebilmesinin psikolojik şartıdır (Bilgin, 1996: 180). İşte 

bürokrasideki zorluk da burada karşımıza çıkıyor.  

Sennett’in dile getirdiği kaygılarda olduğu gibi, dışlanmaya, 

uyumsuzluğa, rahatsız edilmeye razı olduğunuz takdirde, “herkesin 

içtiği sudan içmeme”ye direnebilirsiniz. Sennett şöyle söylüyor; 

kişiliğin günümüzdeki gelişimi bir mülteci kişiliğin gelişmesinden 

başka bir şey değildir. Kişilik nasıl adaletsizlik üzerine kurulu bir 

dünyada hareket edebilecek kadar güçlü olabilir? İnsanların karşısına, 

öteki insanlara güvenmeyi, açık olmayı, onlarla bir şeyler paylaşmayı 

ve onları manipüle etmekten kaçınmayı toplumsal durumlar 

karşısında, saldırganlıktan ya da bu şartları kişisel çıkarlar için 

kullanmaktan kaçınmayı öğrendikleri ölçüde “daha zengin” duygular 

besleyebilecekleri ve kişiliklerinin “gelişeceği” hükmünü getirmek 

gerçekten insanca mıdır? Böylesine katı bir dünyada yumuşak 

benlikler oluşturmak insanca mıdır? (Sennett, 1996: 325). 

Özgüven, “benliğini hissetme”, başkalarının o kişi hakkında biçtiği 

değerin göstergesinden başka bir şey değildir. Pazardaki başarısı ne 

olursa olsun, başkaları tarafından sevilsin veya sevilmesin, kendi 

değerini biçen, kişinin kendisi değildir. Aranıyorsa, bir kimsedir; 

başkaları ondan hoşlanmıyorsa hiç kimsedir. Kişinin kendisine değer 

vermesinin, “kişilik”in başarısına bağlı olması, çağımız insanı için 

popüler olmanın neden büyük bir önem taşıdığını açıklamaktadır. 

Yalnızca kişinin günlük yaşantısındaki başarısı değil, kendine olan 
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saygısını, güvenini koruyup koruyamayacağı, ya da aşağılık 

duygusunun uçurumuna yuvarlanıp yuvarlanmayacağı buna,  -popüler 

olup olmadığına- bağlıdır (Fromm, 1996: 105-106).  

İnsanları birer maske takarak rol yapmaya, duruma uygun tutum 

geliştirmeye zorlayan toplumdur. Persona, toplum geleneklerinin 

beklentilerine karşı kişinin taktığı bir maskedir. Bu rol ona toplum 

tarafından verilmiştir ve yaşamı boyunca da bu rolü oynaması 

kendisinden beklenir. Maskenin amacı, diğer kişiler üzerinde belli bir 

etki yaratmaktır ve çoğu kez gereksiz yere kişinin gerçek özelliklerini 

gizler. Persona, toplum içi kişiliktir ve toplum kişiyi bu özelliklerine 

göre değerlendirir. Eğer ego persona ile özdeşleşirse birey gerçek 

duygularından çok, bilinçli olarak oynadığı rolü gerçek kişiliği sanır. 

Kendine yabancılaşır ve kişiliği iki boyutlu olarak kalır. Özerk bir 

insan olacağı yerde toplumun bir yansımasından öteye gidemez 

(Geçtan, 1978: 33). Kişinin toplumsal rolünün gereğini ifa ederken, 

kendine yabancılaşmaması, toplumsal değerlerden uzaklaşmaması için 

toplumun da ona yardımcı olması, alt yapıyı hazırlaması gerekir. 

Reich’in “Sana arkadaşının büyük adam olduğunu televizyon söylerse 

inanırsın” (Reich, 1994: 55) dediği gibi, toplumda değerli bir birey 

olmak için illa maske takıp –bürokrat olup- insanlara tepeden bakmak 

gerekmemelidir. Toplumda yapılan veya istenenle, söylenen çatışmalı 

bir yapı arz etmektedir; toplum bireyden hem kişilikli olmasını, hem 

de “işini bilmesini”, “dümenini döndürmesini”, “köşeyi dönmesini” 

beklemektedir.  
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Bürokraside insanları kişilik bölünmesine, tutarlı olmamaya götüren 

bir neden de; toplumun öngördüğü davranış düzlemiyle bürokratik 

rollerin yer aldığı davranış düzlemlerinin çatışmasıdır. Belirli bir 

sosyal yapı içerisinde ortaya çıkan ve sosyal anlaşmanın sonucu 

olarak sınırları belirlenen davranış topluluğuna davranış düzlemi 

denir. Buna göre davranış düzlemi, bir sosyal grup içerisinde istenen 

davranışlar örgüsünden oluşan etkileşim alanıdır. Kişilerin içinde yer 

aldıkları davranış düzleminin biri toplumun genel kuralları –sosyal 

normlar, örf, adet vb.-, diğeri ise insanın ilgili olduğu alt davranış 

düzlemidir (Eroğlu, 1996: 72). Bürokrasi, kendine özgü “bürokratik 

kültür”le kendi davranış normlarını belirlemekte, alt davranış 

düzlemini amaçlaştırarak toplumsal kültürü adeta yok saymaktadır. 

Zaten bürokrasi mensupları genel toplum davranış düzlemlerine 

katılma imkânlarını bile bazen zor bulmaktadırlar. Pek çok bürokratik 

kurum, mensuplarının hayatının her alanını kuşatarak onları 

toplumdan soyutlamaktadır. Örneğin, askerlerin kışla dışında bile her 

an ne yapacaklarına, hatta ellerinde bir şey taşıyıp taşımayacaklarına, 

sokakta yürürken eşlerini hangi tarafta yürüteceklerine varıncaya 

kadar, bütün hareketleri askerlik örf ve âdeti gereğince, askerlik kanun 

ve talimatnameleri ile ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiştir 

(Yörükan, 1997: 36).  

Birey çeşitli referans gruplarının normlarını içselleştirdiği ölçüde, bu 

normlardaki çelişkiler ve çatışmalar kişisel çatışma ya da güvensizlik 

olarak yaşanır. Bu ilişki bireylerin farklı referans gruplarındaki 

statüleri belirtildiğinde daha kesin olmaktadır. Statü, her üyenin bu 

açılardan göreli konumunu gösterir. Göreli konuma sahip olma, 
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bireyin grupla bir ölçüde ilişkiye girmesi ya da bu gruba ait olması 

demektir. Bu ilişki, grubun hiyerarşisini yaşamak ve ego katılımını 

gerçekleştirmek demektir. Birey bir kez üye olduktan sonra, statü 

arzuları ve ulaşmak istediği standartlar bu ölçeğe göre belirlenir.  

Bireyin çeşitli referans gruplarındaki statüsü farklıysa ne olur? 

Sosyolog Benait Smullyan, “statü dengelemesi” kavramını 

tanımlarken, farklı statülerin ortak bir düzeye ulaşması yönünde bir 

eğilim olduğunu söylemektedir (Şerif ve Şerif, 1996: 638-639). Buna 

örnek olarak, daha önce değinildiği gibi, köyden gelen bürokratın 

köylüsünün veya taşradan gelen bürokratın hemşerisinin işlerini takip 

etme konusundaki gayretini verebiliriz.  

Bazan da tam tersi bir durum oluşarak, bireyle toplum arasında 

“sosyal mesafe”nin artmasıyla çatışma durumu ortaya çıkabilecektir. 

Kişinin geldiği grubu küçümsemesi; kendi grubuna aidiyetinden ve bu 

gruptaki statüsünden hoşnut olmamasından kaynaklanabilir. Kişinin 

grubundaki dayanaklar güdüsel destek olmaması nedeniyle 

sarsıldığında, daha yüksek bir gruba ait olma isteği bu grupla ilişkili 

dayanakları öznel olarak kabul etmesine yol açar. Genelde böyle bir 

durumda gerçek aidiyet ve statüler ile öznel olarak arzu edilen aidiyet 

ve statüler arasında büyük uyuşmazlıklar vardır. Bu durum, kişisel 

çatışmaların, güvensizliklerin ve sosyal uyumda acı verici 

deneyimlerin kaynağıdır (Şerif ve Şerif, 1996: 640). Ülkemizde 

bölgesel dengesizlikler, köy-kent farklılaşması, gecekondu kültürüyle 

modern kültürün getirdiği farklılıklar bu durumun genel kaynağıdır. 

Öte yandan bürokrasinin kendine özgü normları bu çatışmayı artırıcı 
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bir özellik göstermektedir. Ülkemizin geniş bir coğrafyasında 

yaşanılan gelenekler içerisinde büyümüş fertler, modernizmi temsil 

eden bürokraside yer aldıklarında geleneksel ile modern, aile ile 

kurum arasında sıkışmaktadır. Bunun doğurduğu sonuç 

“marjinallik”tir. Marjinallik; çatışan iki referans grubu arasında 

kalmak ya da kendi referans grubuyla, baskı uygulayabilen, bireye 

taleplerde bulunabilen ve kendisine uyulmasını gerektiren bir grup 

arasında kalmaktır (Şerif ve Şerif, 1996: 634). Bunun bir diğer şekli 

de, herhangi bir düzlemde –ticarette, bürokraside- belli bir statüye 

eriştikten sonra, başka bir açıdan düşük bir statüde olduğunu görmek 

şeklindeki rahatsız edici durumdur. “Oğlum, vezir olmuşsun ama 

adam olamamışsın” ana fikrinde anlatılan halk hikâyesi; okuyarak 

veya başka şekillerde statüler kazanarak toplumla arasındaki sosyal 

mesafe açılan, değerlere yabancılaşan ve ülkemizde en fazla “aydın 

yabancılaşması” şeklinde tezahür eden marjinalliğin halk irfanındaki 

yansımasıdır. Zira “adam olmak”, dürüstlük, tevazuu, fazilet, yiğitlik, 

cömertlik, irfan sahibi olmak gibi insani erdemlerin kişinin şahsında 

mündemiç olması anlamına gelmektedir.  

Statü sembolleri, davranış düzlemleri içerisinde genellikle statüler 

arasındaki önem sırasını belirtmeye yarayan en görünür ve en somut 

sembollerdir. Statü sembolleri, belirli statülere sahip olan kişilerin o 

statüde olmaktan dolayı elde ettiği imkânlardır. Kıyafetin rengi, özel 

kalem heyetine ya da güzel sekreterlere sahip olmak, makam aracı 

gibi birçok husus statü sembolü olarak kullanılabilir (Eroğlu, 1996: 

80). Bu statü ve statü sembollerine olan düşkünlük, hem modernizmin 

insanı sürüklediği tatminsizlik ve yarışma anlayışı; hem de insanın 
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kendi değer yargılarıyla “içerlek” bir kişilik oluşturamaması ve 

edindiği statüyü kişilik olarak benimsemesinin göstergesidir. 

Bürokrasi, işte bu iki özelliği ideal bir durum gibi kamçılamaktadır.  

Bürokrasi, daha önce de değinildiği üzere, modernizmin taşıyıcısı 

olarak gelişmiştir. Modernizmde –bilhassa kişilikdışı özelliğiyle 

bürokraside- “bireysellik” insanın kişisel özelliklerini geliştirmesini 

vurgulayacak yerde, garip bir biçimde sıradanlığı ifade etmeye 

başlamıştır. Eşitlik kavramı da, birbirinin yerine konabilirliğe eşdeğer 

bir anlam kazanmış ve bireyselliğin tam tersi olmuştur. Eric Fromm, 

modernizmin insan tipini bir pazar tasviriyle izah etmeye çalışır. O, 

pazarın arz-talep dengesinden insanın konumuna ulaşır. Pazarın kararı 

arz-talep yasalarına dayanır. Örneğin bir çift ayakkabının kullanım 

değeri ne olursa olsun, eğer arz talepten fazlaysa bazı ayakkabılar 

ekonomik ölümle yargılanacaklar ve üretilmemiş olmaları belki de 

daha iyi olacaktır. Pazarın değer kavramı, kullanım değerinden çok, 

değiş-tokuş değerini vurgulama, bizi insanlara ve özellikle insanın 

kendisine ilişkin benzer bir değer kavramına götürmüştür. İnsanın 

kendisi bir mal, kendi değerini de değiş-tokuş değeri olarak 

görmesinden kaynaklanan özyapı yönlenmesine “pazarlayıcı 

yönlenme” demektedir.  

Bürokrasi ve iş hayatı da bir “kişilik pazarı”dır. Bu pazarda başarı, 

büyük ölçüde insanın kendini ne kadar iyi sattığına, ne kadar iyi rol 

yaptığına; dış görünüm etkililiğine bağlıdır. Bir borsacının, bir 

satıcının, bir sekreterin, yöneticinin, profesörün hepsi ayrı kişilikler 

gösterse de bu kişilikler tek bir şartı; isteniliyor olma şartını yerine 
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getirmelidirler. Başarı büyük ölçüde insanın kişiliğini ne kadar iyi 

sattığına dayandığına göre, birey kendisini hem satıcı, hem de 

satılacak mal olarak görecektir. Böyle biri yaşam veya mutlulukla 

değil; yalnızca satılmaya elverişli olmakla ilgilenmektedir. Bu duygu 

eşyaların, örneğin tezgâhtaki el çantasının duygusuyla karıştırıla-

bilirdi. Çanta gibi, kişilik pazarında, insanın da modaya uygun olması 

gerekmektedir. İnsan modaya uygun olmak için en çok hangi kişilik 

türünün istendiğini bilmek zorundadır (Fromm, 1996: 74-78). 

Fromm’un vurguladığı kişilik, yukarıda değinilen “kendini ayarlama 

derecesi yüksek” olan, yani duruma uygun, tutarsız benlik anlayışıyla 

örtüşmektedir. Bu durumda insanın öz-saygısı, denetiminin dışındaki 

şartlara dayanmaktadır. Eğer insan, kendi değerinin öncelikle sahip 

olduğu insani niteliklerden değil, şartları durmadan değişen yarışmacı 

bir pazardaki başarısı aracılığıyla kurulduğunu düşünürse hem öz-

saygısı olmayacak, hem de sürekli başkalarının bu öz-saygıyı 

pekiştirmelerine ihtiyaç duyacaktır. Bunun sonucu güçsüzlük, 

güvensizlik ve aşağılık duygularıdır. Değerinin yargılayıcıları, 

pazardaki değişiklikler olunca, insanın onur ve gururu yok 

edilmektedir (Fromm, 1996: 78).  

Firuz Demir Yaşamış, bürokrasinin etik değerler konusunda 

duyarlılığını yitirdiğini ve belirgin bir pişkinlik eğilimi içine girdiğini 

söylemekte ve şöyle devam etmektedir: “Bürokratik yaşamım 

boyunca, bağlı olduğu bakan tarafından çocuk gibi azarlanan ve 

aşağılanan üst düzey yöneticiler gördüm. Bu kimselerin yerlerinden 

olmamak için her türlü hakareti çeşitli gerekçelerle içlerine sindirme 

çabası içinde olduklarını gözlemledim. Bürokratlar arasında istifa 
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kurumunun yok denecek kadar az olması, bunun bir göstergesi olarak 

kabul edilebilir” (Yaşamış, 1998: 3661). Bürokrasinin alt basamakları 

zaten içler acısıdır. Çaycı, müstahdem gibi yardımcı hizmetler 

sınıfında çalışanların ailelerini geçindirmek için, örneğin hırsız olmak 

yerine onurlu bir insan olarak çalışmayı tercih ettikleri ve toplumun 

bir ferdi, bir insan olarak saygıdeğer oldukları çoğu zaman 

hatırlanmamaktadır.  

Olgun ve üretici birey, kendisini kendi güçleriyle özdeş bir aracı 

olarak görmekten kimlik duygusunu çıkarır. Bu kendi olma duygusu, 

kısaca “ben ne yapıyorsam o’yum” şeklinde dile getirilebilir. 

“Pazarlayıcı yönlenme”de insanın güçleri ve ürettikleri kendisine 

yabancılaşmış; ondan ayrı bir şey, başkalarının yargılayacağı ve 

kullanacağı şeyler haline gelmektedir. Böylece, insandaki kimlik 

duygusu da özsaygısı gibi sağlamlığını yitirir. Kimlik, insanın 

oynayabileceği tüm rollerin toplamınca oluşturulur. Yani “ben olmamı 

istediğiniz kimseyim”dir.   Fromm, şöyle bağlıyor insanın konumunu: 

Bu şartlarda değişmeye konu olmayacak herhangi bir özgül nitelik 

yoktur. Çünkü sabit olan her özyapı, gün gelir, pazarın 

gerekirlilikleriyle çelişkiye düşebilir. Bazı roller kişilerin 

bireysellikleri ile uyuşmayabilirler. Bu nedenle onları –rolleri değil 

bireysellikleri- yok etmemiz gerekir (Fromm, 1996: 79-83). Şüphesiz 

bürokraside insanın konumu da konjonktüre bağlı olarak değişecektir. 

Her iktidar değişikliğinde il müdürlüklerine kadar yapılan bürokrat 

değişmeleri bunun bariz göstergesidir. Ama bazı bürokratlar “işlerini 

bilir” ve her iktidar anlayışına ayak uydurabilirler.  
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Bürokraside insanın benlik bilinci yerine duruma göre taktığı 

maskeler, statü ve statü sembolleri geçmektedir. Birey bunlara sahip 

olduğu müddetçe mutlu olacaktır. Güçlü bir statü duygusu, yalnızca 

memurun hiçbir iradi zorlama duymadan, kendini amirine bağımlı 

hissetmeye hazır oluşuyla gayet iyi bağdaşmakla kalmaz, subaylarda 

olduğu gibi statü duygusu zaten böyle bir bağımlılığın sonucudur. 

Çünkü subayın kendine saygısını içsel olarak dengeler (Weber, 1996: 

306).  

İkinci yozlaştırıcı faktör, yine modernizmle bağlantılı olarak, iç 

büyüklüğünü, kişilik tutarlılığını, hayatın gayesini aşkın ideallerde 

aramayı bırakan bireyin içine düştüğü “yarışma” ortamıdır. Peter 

Gynt, kendisini bulgulamaya –kimliğini keşfetmeye- çalışırken bir 

soğana benzediğini, soyulan her kabuk tabakasının altından başka bir 

kabuk tabakasının geldiğini ve bulabileceği bir çekirdek, bir öz 

olmadığını anlar (Fromm, 1996: 79). Gynt’ın bu tespiti, kişiliği 

oluşturan değer yargılarından soyutlanmış, kutsallarını bir kenara 

bırakmış ve hayatın gayesini maddi imkânlara ulaşmada arayan 

çağımız insanına çok uygun düşmektedir.  

Saygınlığı, toplumsal durumu, başarısı, kişiliği, taktığı maskeler, 

edindiği statüler olan insan için kaybedeceği her pozisyon, her statü 

bir zarın soyulması olacak ve statüsü, unvanı, oturduğu koltuğu 

elinden alındığında bir çekirdek, öz yani sahici kimlik olmadığından 

vahim sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Böyle bir anlayış ve 

yapılanmada, yalnız başına kalmış olan birey, aynı gruptan olan başka 

insanlarla mücadele etmek, onları geçmek ve çoğu zaman onları bir 
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yana itmek zorundadır. Genellikle birinin menfaatine uygun gelen şey, 

başka birinin menfaatine aykırıdır. Bu durumun, ruhsal alandaki 

sonucu,  insanlar arasındaki yaygın ve düşmanca bir gerginliğin ortaya 

çıkmasıdır. Herkes, herkesin gerçek ya da mümkün bir rakibidir. 

Dürüst olmak ya da birtakım nezaket kuralları ile durumu örtbas 

etmek çabalarına rağmen, aynı meslekten olan kimseler arasında –

bilhassa hiyerarşik yapılanmalarda- bu durum çok açık şekilde 

görülebilir. Bununla birlikte yarışmanın ve yarışma ile bir arada 

bulunabilecek düşmanlığın bütün insan ilişkilerini kapladığına da 

dikkat çekmek gerekir (Horney, 1980: 270-271).  

Yarışma, insan için ailede başlamaktadır. Başkalarının çocuklarıyla 

mukayese edilerek, eğitimcilerin kullandıkları bir tabirle “yarış atı”na 

çevrilen çocuk, eğitimde hep birinci olmaya, en iyi olmaya 

zorlanmaktadır. Adler, bu yaklaşımı şöyle eleştirmektedir; 

“deneylerimiz bize bir insanın birinci olup olmamasının pek bir önemi 

olmadığını göstermiştir. Tersine, birinci olmanın, en üstün olmanın 

önemli olmadığını telkin etmek çok daha iyi olurdu. Gerçekten de her 

zaman birinci olan, her şeyde en iyi olan insanlarla karşılaşmaktan 

bıktık, usandık artık. Tarih ve deneyler bize göstermiştir ki, mutluluk 

yalnızca birinci olmak ya da en üstün olmak demek değildir. Çocuğa 

böyle bir ilkeyi telkin etmek, onu tek yönlü bir insan haline getirecek, 

her şeyden önce de iyi bir insan olma imkanını ortadan kaldıracaktır 

(Adler, 1997: 279-280).   

Bu gibi öğretilerin ilk sonucu, bir çocuğun sadece kendini düşünmesi 

ve yalnızca başka birinin kendini geçip geçmeyeceği sorunu ile 
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uğraşmasıdır. Böyle çocukların başka insanlara karşı kin ve haset 

duyguları beslediği, kendi durumundan ise endişe duyduğu 

görülmektedir (Adler, 1997: 280). Bu etiksiz yarışmaya Horney, 

“nevrotik yarışma” demektedir. Horney, nevrotik yarışmanın 

özelliklerini özetle şöyle ortaya koyar: Nevrotik insan, hiç de gerekli 

olmayan durumlarda bile hep kendini başkaları ile ölçüp durmaktadır. 

Nevrotik bir insanın harisliği, yalnızca başkalarından daha fazla başarı 

kazanmak ya da bir şeyler ortaya koymak isteğini değil, tek ve biricik 

olma isteğini de kapsamaktadır. Amacı her zaman en üstün olmaktır. 

Nevrotik insan için başkalarının başarısızlığını görmek, kendi 

başarısından daha önemlidir. Başkalarını ezmek, kendi düzeyine 

indirmek, daha doğrusu kendinden daha aşağı bir düzeye indirmek 

amaçtır (Horney, 1980: 184-188).  

Adler’in “boş gurur tipi” diye adlandırdığı insan tipi de bürokratik 

anlayışın getirdiği/gerektirdiği insana uygun düşmektedir. Bir insanı 

her olaya “bundan nasıl yararlanabilirim?” gibi bir soru ile yaklaşmak 

zorunda bırakan boş-gurur kadar insanın serbestçe gelişmesini 

engelleyen başka bir kusur yoktur. Kendi boş gururlarını tatmin etmek 

imkânı bulamayan insanlar, genellikle başkalarının hayatını 

engellemeye çalışırlar (Adler, 1997: 330).  

Buraya kadar yapılan araştırmadan çıkarılabilecek genel sonuç şöyle 

özetlenebilir: Modernizm, toplumsal ilişkilerden soyutlayan 

boyutuyla, insanı yalnızlaştırarak, “içsel sürgün” olarak 

nitelendirilebilecek bir pozisyona yerleştirmektedir. Modernizmin 

kurumsal boyutu olan bürokrasi ise; gerek “kişilikdışı” özelliğiyle, 
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gerekse insanın saygın bir varlık olarak içsel değerleriyle tutarlı bir 

hayat sürmek isteğini dışlayan yapısıyla insan kişiliği üzerinde sorunlu 

alanlar ortaya çıkarmaktadır. Modernizm ve bürokrasi etkileşiminden 

kaynaklanan sorunlar, statü ve rol davranışları konusunda ağırlıklı 

olarak hissedilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bürokrasi, rasyonel düşünce biçiminin yaygınlık kazandığı, Sanayi 

Devrimiyle birlikte organizasyonların güçlendiği 18. Yüzyılın ikinci 

yarısında, Weber tarafından ussal ve etkin bir yönetim modeli olarak 

teorileştirilmiştir. Bürokrasinin genel karakteristikleri olan hiyerarşik 

yapılanma, fonksiyonel uzmanlaşmaya dayalı işbölümü, soyut kurallar 

dizisinin varlığı, gayrı-şahsi ve formel ilişki biçimi, yetkilerin yasallığı 

gibi ilkeler; önceden tahmin edilebilir, hesaplanabilir, planlanabilir 

belli kurallara bağlanabilir insan davranışlarını gerektirmektedir. 

Bürokrasinin Türkiye uygulamaları ise, bürokrasinin de bir parçası 

olduğu geniş bir toplumsal düzenleme ve düşünme biçimi olan 

modernizmin taşıyıcısı olarak, belli davranış ve kişilik biçimini 

öngörmektedir. 

İnsan özgün bir varlık olarak, “demir kafes” diye adlandırılan 

bürokrasinin içerisinde, taşıdığı kişilik özellikleri ve bürokratik 

normlar arasında – kendisine tercih ve inisiyatif hakkı verilmediği için 

– davranış ve tutum geliştirmekte zorlanmaktadır. 

Bürokratik yönetim özellikle grup etkileşimi ve sosyalleşme, 

motivasyon, hiyerarşi, statü ve rol davranışları alanlarında insanın 

özgün yapısıyla varlığını sürdürmesinde problem oluşturmaktadır. 

Çalışanların yaptığı işin sorumluluğunu alması, cezalandırma yerine 

ödüllendirme ve takdir sistemlerinin geliştirilmesi, sürekli eğitim 

yoluyla insan kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin 

öncelenmesiyle bürokrasi halk çatışmasının önlenmesi mümkün 

olabilecektir. Türk toplumunun değerler sisteminin hayata aktarılması, 
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insanın “eşref-i mahlûkat” olduğu bilincinin ve insana hizmet için 

bürokratik kurumların var olduğu gerçeğinin sürekli işlenmesiyle 

insan şahsiyetinin korunması mümkün olabilecektir.  

Modern yönetim ve örgüt teorileri yakından izlenerek, örgütsel 

uygulamalarda bunlara yer verilmelidir. “Öğrenen Örgütler” 

yaklaşımı, “Toplam Kalite Yaklaşımı” gibi uygulamaya yönelik 

öğretiler takip edilmelidir. 

Bürokrasinin mevcut uygulama biçimi olan ve memurun sadece 

verilen emri yerine getirmekle görevli olduğu ve sorumluluğun 

üstlerde bulunduğu anlayışı, çalışanlar tarafından benimsenmekte, 

kişiliği olumsuz yönde etkileyen bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu uygulama, çalışanların da büyük oranda katıldıkları 

ve Toplam Kalite Yönetimi’nin bir yaklaşımı olan “işi yapan en iyi 

bilir” şeklinde özetleyebileceğimiz; işle ilgili yetki ve sorumlulukların 

işi yapana devredilmesi anlayışıyla yer değiştirmelidir.  

Personel değerleme veya sicil tutma konusunda uygulama bulan ve 

personelin işle ilgisi olmayan özelliklerinin de değerleme konusu 

yapıldığı uygulamalardan vazgeçilmelidir. Sicil değerlemesi açık 

yapılmalı, ilgili memur hangi konularda başarısız veya olumsuz 

olduğunu bilmeli ve kendini geliştirmesine fırsat verilmelidir.  

Kurum çalışanlarının işlerini benimsemeleri, kendilerinden bir şey 

katabilmeleri için kurum amaçlarının belirlenerek çalışanlara 

anlatılması; ayrıca iş tanımları yapılarak kimin ne iş yaptığı ve işin 

önem ve amacını personelin bilmesi sağlanmalıdır. Çalışanların kurum 

amaçlarını gerçekleştirmede arkadaşlık, sevgi gibi değerlerden yola 
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çıkarak davranışlar geliştirilmesi, informel ilişkilerin varlığı 

dışlanmayarak geliştirilmesi ve kurum amaçlarına ulaşmak için 

yönlendirilmesi yoluna gidilmelidir.  

Kurum çalışanları, üstlerinin kendileri hakkındaki olumlu veya 

olumsuz görüşlerini bilmelidirler. Üst yönetim, müşteri veya 

vatandaşa açık olmalıdır. Bu tutum, personeli vatandaş veya 

müşteriyle üst yönetim arasında kalmak riskinden kurtaracak, personel 

müşteri veya vatandaşla uyumlu olarak işini sürdürebilecektir.  

Bürokratik kurumlarda çalışanların, motivasyonel araçlarla 

desteklenmesi gerekmektedir. Bunların en başında ücret, yeteneklerini 

kullanma, saygınlık gibi unsurlar gelmektedir. Ücret yetersizliği 

çalışanlar için en büyük stres kaynağıdır. Ülkemiz şartlarında 

çalışanların dolgun ücretle desteklenmesi bir zorunluluktur. Ayrıca 

çalışanların rutin faaliyet yaparak mesai doldurdukları izlenimi 

silinmeli; herkesin yeteneğini en iyi kullanabileceği alanlarda 

görevlendirilmesi sağlanmalıdır. Çalışanların toplumsal saygınlık 

kazanmalarının önü açılmalıdır.  

Başarılı olmak ve tekdir edilmek önemli bir ihtiyaçtır. Çalışanların 

başarıları ödüllendirilmeli ve daha önemlisi başarı ortaya 

koyabilecekleri ortam hazırlanmalıdır. Sadece disiplin kurallarını 

işletmek, bunun karşılığında takdir ve ödül sistemlerini koymamak 

örgütün olumlu havasını bozabilecektir. Dolayısıyla ödüllendirme ve 

takdir, disipline öncelenmelidir.  

Çalışanların hayatının büyük bir kısmı işyerinde geçmektedir. İnsanın 

çalıştığı kurum hayatına anlam katabilmelidir. Bunun yolu ise işin 
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benimsenmesi ve idealize edilmesinden geçmektedir. İnsanların 

kendilerini gerçekleştirebilmeleri büyük ölçüde yaptıkları ile ilgilidir. 

Çalışanların bu anlamda desteklenmesi gerekmektedir. Öte yandan 

çalışanlar başka bir alanda örneğin güzel sanatlarda kendilerini 

gerçekleştirme eğilimi taşıyorsa bu anlayışa saygı duyulmalı, önü 

kapatılmamalıdır.  

Çalışanlara yaptığı işle ilgili insiyatif alanı bırakılmalı, aşırı 

denetimden kaçınılmalıdır. Aşırı denetim, işle ilgili kuralların üstler 

tarafından belirleniyor olması, çalışanın yaptığı işi rutinleştirecek, iş 

ve kuruma yabancılaşmayı beraberinde getirecektir.  

İnsanın davranışlarına kaynaklık teşkil eden kişisel ve toplumsal değer 

yargıları, kurumsal normlar ve kurum kültürüyle çatışmamalıdır. Bunu 

sağlamak için kurumsal normları esnek tutmak; toplum kültürüyle 

kurum kültürünün uyumlu hale getirilerek halka açık bir yapılanmaya 

gidilmelidir. Özellikle kamu bürokrasisine hâkim olan modernizmin 

değerlerinin taşıyıcılığı işlevi tabii seyir içinde gelişecek şekilde esnek 

tutulmalı, herhangi bir dayatma davranışına gidilmemelidir. Bu 

bağlamda, kamu sektöründe kılık kıyafet serbestliği gibi uygulamalar 

çok olumlu gelişmeler olmuştur. 

Bilişsel çelişki, kişisel huzursuzluğun en büyük kaynaklarından 

biridir. Bunu önlemek için çalışanların sahip olduğu kişisel ve 

toplumsal değerlerle kurumsal normların ve örgüt kültürünün uyumlu 

olması gerekmektedir. Dolayısıyla bürokratik örgütlerin bir 

“sosyalleşme” yeri olarak etkinliğinin azaltılması, çalışanlarda 



 
176 BÜROKRATİK KÜLTÜR VE KİŞİLİK 

davranış değişikliği yapacak boyutlarda baskı yapılmaması, toplum 

değerleriyle barışık bir kurum kültürü geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Kurumlarda işe alma ve yükselmelerde liyakat ve başarı esas 

alınmalıdır. Modernizmin getirdiği yarışmacı yapı olumlu alanlara 

yönlendirilmelidir. Başarı, buluş gibi konular özendirilmelidir. 

Çalışanlar, işini iyi yapmanın, başarılı olmanın pozisyonunu koruma 

ve yükselmede yeterli olacağını bilmelidirler.  

Çalışanlar yetenekleriyle olduğu kadar karakter ve mizaç 

özellikleriyle de genel kabul görebilmelidirler. Bunu sağlamanın en 

iyi yolu modern yönetim tekniklerinin de öngördüğü gibi personeli işe 

yerleştirirken mutlaka kişilik özelliklerinin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Örneğin; içine kapanık birinin, halkla 

ilişkiler departmanında görevlendirilmemesi; standart işler yapmaktan 

hoşlanmayan birinin araştırma-geliştirme departmanlarında 

görevlendirilmesi gibi durumlar dikkate alınmalıdır.  

Bürokratik kurumlarda çalışanların, karar alma ve uygulama 

süreçlerine katılmalarına imkân sağlanmalı ve bireysel gelişimin yolu 

açılmalıdır. 
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