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Kamu Yönetimi ve Ahlak: Yönetsel Ahlak 
Uzerine Düşünmek mi YoksaModern Kamu 
YönetiminiYeniden Düşünmek mi?* 

Murat Okçu ** 

Özet: Yönetselahlak ile ilgili çalışmalarda genelolarakahlakenuygun olmayan davra
nışların nelerolduğuüzerindedurulmaktadır. Kamu yönetimi için neyin ahlaki olduğu
nu tanımlamaya çalışan etikyaklaşımlar oldukça kısıtlıdırve genelde birbirine rakip iki 
teorik çerçeve· etrafında kümelenmektedir: Bürokratik etos ve demokratik etos . .Bu iki 
etos, felseji açıdan 'temel-arayıcı' teori/erdir. Bu çalışma, "temel-arayıcı karşıtı" 

postmodern bir yaklaşımın geliştirilebileceğini ve ancak böyle bir bakış açısının Y9net
sel ahlak üzerine yürütülen tartışmay~ olması gereken doğru yerine taşıyabileceğini id
diaetmektedir. Bu yaklaşımla bakıldığında, "Öteki için olmak" şeklinde özetlenebilecek 
"temel-arayıcı karşıtı" ahlak anlayışı kamu yönetimi kimliğinin yenidendüşünülmesini 
gerekli kılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Bürokratik etos;demokratik etos,temel-araYlCıkarşıtı yaklaşım, 
postmodernkamu yönetimi ahlakı. 

Public Administration and Ethics: Thinking Administrative Ethics· or 
Re-Thinking Modern Public Administration? 

Abstract: In general, studies on administrative ethics tend to emphasize inappropriate 
ethical behaviour in public administration. Ethical approaches, which attempt to dejine 
what is ethical for public administration, however, are scarce and clustered around two 
rival theoretical frameworks: Bureaucratic and democratic ethos. Boih ethoseSare 
foundational theories. This paperasserts that an anti-foundational postmodern perspec

. tive which wholly rejects foundational moral positionscanbedevelopedand thatonly 
such a perspective can push the debate onadministrative ethics towhere it should be. 
In this respect, an anti-foundational ethicaZ perspectiveaccepting theunderstanding of 
"being for the Other" necessitates the re-thinking ofthe very identity ofpublic admini
stration. 

Key word s: Bureaucratic ethos, democratic ethos, anti-foundational theory, postmodern 
public administration ethics. 

Kamu yönetimi ve ahlak arasındaki ilişkiyi inceleyen ~e bunu da başlığına 
taşıyan bir çalışmadangenel olarakbeklenen, bir tür "kirli elleriortaya çıkar
ma" yaklaşımı geliştirerek kamu yönetimi alanında· yaşanan olumsuz ahlaki du
rumlann ya da yöneticilerin içine· düştükleri gayri meşru davranışlann incelen
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mesidir.. 13Öyı~ .hir- ?k~q~rnik_ya14aşıl11_ içine girıneyrhaklı_-çi~rhbiıec~k gayet 
mÇlkU1>pratıkklirşı:lıklar gÜl1lükhtıyatta -fazhısıyıa-mevcuttur.Ömeğıh,kamu yö
neticilerinin Yah4t~dtwletorg~nl~n~bir,ma1Aım işgal~edeııl~riRgam~h1~ki 
dÇlvranışları vatandaşİarındevlete olan gavenlerınisarsmaktadıL-cDaıfa.-önedere 
gitmeksizin .sadece son on, on beş yılın gazete, dergi ve televizyon haberleri 
şöyle"bir ,gözden geçirildiğinde bu güvensizliği haklı çıkaracak pek çok habere 
rastlanacaktıL Devletin farklı kadem.elerinde (ister merkez _ister yerel olsun} or
-taya;:§lkan;cyolsuzlıık- ~e.~skandanat; halkınçoğunluğunda -kamu politikalarını"o
hışturanlarve. bunları uygulayanlar 'hakkındaki kuşlruları arttımıaktadıL Kamu

;t>yu;' 'kaml.1 yôrietitrı-i' ınMleğinina,rtıkhlurtılu ahlaki mtelık1etihikaybetmiş bir 
.meslekoldl.1ğlıı1fi'inaninaktadır.İster doğfuister yanlış,'kamiı.yönetimi~in mla
Ren'_ olması-gerekenden _çok uz~k durumda olduğu yönündekibu toplumsalalgı 
artıkhiç-:lqmseiçin birsır'değilcHr: Tütiıbiıiılamı--kamu yonetiminin meşruiyeti
.niewzyonafığratıyürolıuası daişin-cabasıdır. - -- 
- '; - - ," - - -- -- '- - ---' , --~ - - ;'---, ; '." - .' " .. - - 

.-.Çokküç.ükbirkısmımsıraladığımız.--bu makulpratikgel'ekçelerer:ağmen·bu 
9,alışma yukandaifadeettiğimizden farklı bir yöntem izlemeyi:hedef1emekteve 
:'kiFli ....eUer"·.. .YakJ,aşımı)'l~ilgi1enrpemeyiJercih ..etrn.e*tedir. Çünkü Jıer.şeyCıen 
önce gayri ahlaki davranışlann gayri.ahlakiliği konusunda zaten bir anlaşmazhk 
Y01cttır.. Eakat1J,~ya~ık.ki "kirli eller" yakl~şımının şahi~J~l1Hmes\yle gtınCıewe 
taşınans·oru(rı)lann hiçbio kamuyÖnetip;ı(için nt?~ri~lılakiördu~unı,ı ta~wıla
malda doğrudan ilişkili değildir. Yaygın kanaatin aksine,.gayri ahlaki davranış
latın llelerolôıiğııvebunlarınnaşıl önleneceği· ile·i1gilenl11ekkaınu. }'önç~minin 
daha ahıa.I<ibir'haK1ş açısıkazanmasıiçin"tekbaşınayeterli. ôeğildir:J31rbaşka 
deyişle,xönetjmd~ıg 01umsuzlukl~la mücadeleninyanında aslında. biryandş.n 
daI(amlJ yönetimi -al~nı içiı:ıahlakın .nedemek olduğunı.in, bunun ne ifade. etti

.. ğininjncel~nme;sigerekmektec,iir. . . 

;'Kamuyönetimi·yazıl11içerisinde'·yolsuzluk, ··rüşvet,adamkayırnıa>vb .. gibi 
·konularla değr!idaıi.ilgilenmek)iet1rte·· disipliniçifi-tieyinahlaholabileceği 'üze
rine;;Kafa"yo-rait ·ve4,u anla.mda "daha ahlaki"· veôah~F"düriisfve onUrlu" bit:ka
mu yönetimi arayışında ön plana çıkan iki önemli paradigmadan bahsetmekö
'l'aıiaklidıfiBür-okra,ttk etos ·vedeniokratiketos·:·lÖzellikle'·Anglo~8aksônkamu 
y:ön~timi yazımdikkatlice incelendiğinde,:bu iki paradigmaarasındadisiplinin 
ahlakidurumunun neolması gerektiği ile ilgili ciddi bii- akademik tartışmanın 
:yar()lQuğı.ı, ..vç,-yine:9uj~ipp,radigp:ıa .·.arasm~lat~orik.Olarlika.4eta.,pir ~....·"halat 
ç~kmeY(lHşi1ıın?' yaşandığı, görüll1}ek:tedir.~TarihşeLşÜr~.ç izleJldiğinde, . ba?:en 
bürükra.~k Qa.zen de.demokflıtik-etosunjddia vçyaklaşltı1lannıl1öne çıktığı 
ye/veya kall1u}fön~t~mi .disipJinindeki ·4)'~layıeılar,tÇlrafl11danda~.. fazla .kabul 
gördüğüfarkedilecektir. . ... ..

ı TÜ~kçeyehma~zan1ill1 ''kel1<ii~e~~güruhhali,C.aIışkarıh15<yeö,:ellik" şekli~ds;,çevıileqetos terimi,içinbu 
çahşmada "genel\eştirilmişaIılaki kalıplar" (Hejka-Ekinş; 1988) veya "kamu yönetimi disiplini içerisinde i
yininne olduğuile alakah de~erlersistemi" (Woııer ve Patterson, 1997) anlamlan tercih edilmiştir. 

http:oldu�un�.in
http:Eakat1J,~ya~�k.ki
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Buparadigmalarla ilgili dikkatedilmesi gerekenbir başkanokta, gerek bü
rokratikgerekse demokratik etosun hangi felsefılahlakiteoriye yaslan:rıiışoldu-' 
ğu konusudur. Bürokratik ve demokratik. etoslan hakkıyla anlayabilmek için, 
baştan, bu paradigmalann dayandığıfelsefi teorileri de anlamımız gerekInehe-:
dir. Teleoloji ve deontolojiZ bu iki ahlaki çerçevenin zihinsel/felsefi arka zemi
nini oluşturmaktadırlar. Felsefi olarak bürokratiketos teleoloji ile demokratik 
etos. da deontoloji ile .ilişkilendirilmektedir. 

Öte taraftan, bürokratik ve demokratik dostm felsefi· temelini oluşturan tek.. 
olojik· ve deontoloj ik yaklaşımlar "temel':'arayıcı". ifoundational) ahlaki· teoriler'
dir; çünküher ikisi de ahlalçın üzerindekonumlandırabileceği bazı nihai temel
lerin mevcut olduğunu iddia etmektedirler. Genel (yahut soyut) yasalar, ilke, 
kural ve standartlar bu ahlaki ternelleri teşkil etmektedir. Bir başka deyişle, "ev~ 
rensel yahut yan-evrensel kurallar, standartlar veya prensipler" bize kendileri 
vasıtasıyla ahlakidavranışın ne olduğunuortaya çıkarmamıza yaniyacak temel
leri sağlamaktadırlar;Bu özelliklerindendolayı her iki etosrtaynı zamanda,ah
lak felsefesinde ·teleoloji ve deont()lojinin oluşturduğu "modem temeı ...arayıcı 
ahlaki aynImanın" yönetim alanındaki yansımaları olarak da gönnek mümkün
dür. . 

Bu çalışma, temel arayıcı ahlaki konumlan reddeden, "temel-arayıcı karşıtı" 
(anti-foundational) postmodern bir yaklaşımın geliştirileb:lIeceğini ve ancak 
böyle bir bakış açısının yönetsel ahlak üzerine yürütülentartışmayı olması ge
reken doğru yerine taşıyabileceğini ileri sürmektedir. Çünkü "temel-arayıcı kar
şıtı" yaklaşımın, neyin ahlaki olduğunun tanımlanmasında 'evrensel' ahlaki 
standartlar, ilkeler ve kurallar tespitetmeye ve bunlan mümkün olabildiğince 
çoğaltmaya odaklanmak yerine, bizi hem genel olarak ahlakla hem de özel ola
rak yönetsel ahlakla ilgiliçok daha arilamlr ve köklü sorulan sormaya sevk etti
ği düşünülmektedir. "Temel-arayıcı karşıtı" bakış açısı ile bakıldığında modern 
yönetim olgusu daeskisinden çok farklıbir gözle görülmektedir. Bu yaklaşımda 
modem örgütler ahlaken bır "uyku hapı" vazifesi görmektedirler, üstelik ahlakı 
susturma yönündeki bu üstünlükleri modem örgütlerin en temel başarısını teşkil 
etmektedir. Oysa "temel-arayıcı karşıtı" yaklaşım örgüt üyelerinin 'Öteki için 
olmak' şeklinde özetlenebilecek ahlaki sorumluluklanna gönderme yaparak, 
modem örgütleri ve bu örgütlerdeki örgütlenme, yapı ve süreçleri esaslı bir şe
kilde yeniden düşünmeye zorlamaktadır. 

Bu bağlamda çalışmanıp. birincibölümünde bürokratik ve demokratik para
digmalar ııe bunlann arka planında yatan felsefi yaklaşımlaı-' incelenmektedir. 
İkinci bölürtıde kamu yönetinii için yeni bir ahlaki perspektif önerisi olarak 'te
mel-arayıcı karşıtı' postmodern ahlak yaklaşımı incelenmeye çalışılmaktadır. 
Son. bölümde ise, bu yeni bakış açısının kamu yönetiminde bizi sadece yönetsel 

Z Teleoloji Türkçeye "erek bilim", deontoloji ise "ödev bilim" şeklinde çevrilebilmektedir. 
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anlakı değil;bilakisyebundan'çokdaha zorunluolarakkamuyönetimininkendi 
kimliğinic.yebiden'düşünmeye·de:zorlad:ığıiddia edilmektir~"" 

K~mU}Yöti~ticil~ril~:eye G'oı-e])aVrııIiır?:'·. 
Kamu Yi)lıetiriıif)l}(iğindejki'renıeITeorik Çerçeve. 

Aslında··ahlakıa· ilgili :kohular:~kaıtl\;ı<yönetirtıi'disip1ihi'içindeiüzüh6aibir'sü':; 
redir akademik olarak tartışılmaktadır; Bununla birlikteözellikle'akademisyen;. 
ler·blu.taJtış11.11!la11nhİ1;;şekilcle içineotgı:tulabilec.eğiteDrikbir·çerçeveye .daima 
ih!iya,ç.,<iu)'.lJlı.ış~ardır.,~ı;ı. tÜYden.j)ıretikçerçeve:ge!iştİı1nearayışınm yoğJ;Inlaş
t:Lğı198Qn~rin hemepbaş1nctakal1lJ.hyönetiınidisiplirtini yönetselahlakla· ilgili 
iki'yenLte()ı:ik .• çyrçeve}\l,e tanıştıran birl11akale..yayırnla11l1,1.ıştıı;, ..,Bürokratik etüs 
ve:de.moknıtik:,~tQS glarakjsirrıleI1diril~ huya]d.aşınıları disipıı.1'le.otanıtan Mark: 
Lilla'nlR (1281) t"PtQs, Etik ve Kamu Hizıneti".adh.makalesi aslında sıfırdan 
ye!1i·§ti~çerç@~elerlw:r.g.tıhl.nı!-yQF,·.bunW1.yerinekaınu,.yQnetimiı;ıdezatentarih
selolgmkkul1@.n11aı1.teı.Qpilcve,prı;ıtik ·yak1ı;ı.şımlart,ye.ni bif'adlaIlth1"Il1ayaA~bi tu-; 
tarakgönip1i,ir hal~;,getif11leyeçalışıyordu.1990'lıYJUarakadar kamlı yöneti~ 
miı1df: t:tik ·~ğitip:ıini ,t~ışan "lıjJ{kaS11;@lGıl~ ~dışındahşm(:n'chemeıı . hiç oireiddi, 

. çalışma,nındikkatiniçekmeyen bu çalışma 90'h yıllarlabirlikte yapmışoldugu, 
bi,irokratik ..etos-d~mokrati~çtos ayırımı ilekamu yönetimi <jjsipliniiçerisiı1de 
gitti~çe.~rta\ll~irşykil!İegüıjdem~gelm@ye ba,Şııyordu. .... . . 

_ ., 0_ .-,,- -o' '__ - .:_ c,. -, -__._' ,'_ " .. _ '_.,C· 

Bürokl"atikve:Deınôkratik,Etos" 

BArakiatlıs ve.. dep:ı9kratik .. xtosIarlajlgili,tanun . yeaçık1am~lara,~ugh;ıın 
(199Üic;:t0.8Un' s~lıiP9,ldıiğı.ı "içerik~eğei1er" yada "staiıruırtl,ar"oıarakıidl~n
dıicfığı .ş~yrerin rieler olduğ,unu sıralayarak başlamak geneLbiryöntem olagel
miştn:. .Kanıu Yt>neticiler.in ahlalcidavrallışlarııııııneler 91abile~.eği ile llgilige
nel . bit çerçeve sunan paradiginalardan ilki olan bürokratik etos., içerisinde.beş 
değerin öne çıktı&ı görülmektedir: Verimlilik (efficiency) , yararlık (efficacy), 
uimanllk (expertise), sadakat(loyalty) ve hesap ,verebilirlilik (açcourıtability). 
Yaygın olarak kullanilan bu beş <leğer kamu yöneticilen . için bir gtup ahlaki 
standart oluşturmaktııdır. Tersindengiderek söylemek gerekirse, yaptıkjan işler 
için veırimliliği"yar,arlığı. uzmapliğı, sadakat ve hesap Yerebilirltği kendisiiçin. 
öncelikli olarak izlenmesi gerekli ahlaki standartlar şeklindegören kamu yöne~ 
ticilerinin bürokratik etos değerlerine görehareketettiği, bürokratik etos değer 
kalıplarına gör~ davranc1ığıileri sürülebilir.' . . . 

.Aslırtdabür6kratiketosı.ın entelektü61 kökenlerikarnu yönetimi' diııiplini içe~ 
risii1d~oıa;nlartarafın4a,ı;ı gayetyakından tanınmaletadır. Bukökçn. es~si1ibariy.. 
leiiç:temel~aynakt~ beslerımektedir: a)Wi1son)!~n siyaset ve yönetim 
dikotomisi, b )Webeiyen bÜfokrasimode1i ve c) Bilimsel Yönetim (Scientific 
Matıagement)yaklaşımı. Siyaset-yönetim dikotomisi siyası bir bağlam içerisin
de bürokratiketos değerlerinin kamu yöneticilerinin davranışnorm1an olarak 

http:Yt>neticiler.in
mailto:gitti~�e.~rta\ll~ir�ykil!�eg��jdem~gelm@ye
http:yak1�;�.��mlart,ye.ni
mailto:selolgmkkul1@.n11a�1.te�.Qpilcve,pr�;�tik
mailto:ye!1i��ti~�er�@~elerlw:r.g.t�hl.n�!-yQF,�.bunW1.yerineka�nu,.yQnetimi�;�dezatentarih
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. adapte edilmesini rasyonalizeederken, Weberyenbürokrasi bürokratik etosW1 
.altında yatan bu rasyoneldeğerleri kamu örgütleriyle ilişkilendirmiştir.Bilimsel 
yönetim teorisinin de bu etosW1 gelişiminde çok önemlibir işlevi olmuştur. Te
ori, verimliliği kamu yönetimi disiplini için adetabir ahlaki buyruk ve zofW1lu
luk ('moral imperative) haline getirmiştir. Benzer şekilde; Wollerve 
Patterson'W1 (1997: 106) kullandığıbir başka trilojiyikullanarak ifade etmek 
gerekirse, Weber'in ideal-tip bürokrasisibürokratik etosW1 "örgütsel bağ
lam"ını, Wilson'W1 siyaset-yönetim dikotomisi üzerine yaptığı vurgu etosW1 
~'siyasi bağlam"ını, Simon'ın olgu-değer ayır1mıda etosun."epistemolojikbağ

lam"ını oluşturmuştur. Tabii bu arada Goodnow, Willoughby ve Gulick gibi 
klasik dönem yazarlarının çalışmalanm daW1utmamak· gerekmektedir: 

Pek çok yazar bürokratik etos değerlerinin kamu yönetimiiıin temel karakte
rini belirleyen değerler olduğu konusW1da hemfikirdir. ÖrneğinPugh'a (1991: 
10) göre bu kavramlar ve bu kavramlann kamu yöneticileritarafindan oİumlu 
davranış normlan olarak kabul edilmeleri günümüzde halen hem teori hem de 
pratikte· geçerliliğini korumaktadır.Wollet vePatterson da kamu yöneticilerinin 
rol ve sorumluluklan üzerinde bürokratik etosun (özellikle entelektüel kökenle
rinin) oluşturduğu önemli etkiyi şu şekilde ifade etmektedir: "1) Nihai değerle
rin veyaamaçlann neler olması gerektiği [bürokratlar tarafından 'yapılacakbir] 
rasyonel analiz ile belirlenemez ( ...); 2) en verimli ve etkin araçların ortaya çı
kanlması içinbilimsel bilgi ve teknikler gerekmektedir; 3) araçlann meşrulaştı
nlması ile amaçlann meşrulaştırılması mantıksalolarakbirbirinden farklıdır;·4) 
yönetsel faaliyetleryalnızca değerden-bağımsız verimlilik ve etkinlikkriterleri 
ile· değerlendirilebilirler; 5) kamu yöneticileri ( ... ) uygw bürokratikkanallar 
kullanılarak alt kademelere aktanlanamaçlara ulaşılabihnesi için teknik irnkfm
lan bulmaya çalışırlar( ...) ve 6) kamu yöneticileri bu yollahalkın iradesini ye
rinegetirmeye gayret ettiği müddetçe bürokrasi, demokratik toplum içindeki 
meşruiyetini muhafaza eder (Woller ve Patterson, 1997: 106); Burada bürokra
tik etos çerçevesi içersinde sW1ulan bu görüşlerinkamu yönetiminin genel yapı
sı içerisinde güçlü bir şekilde hayatiyetini devam ettirdiğini söylemek mümkün
dür. 

Bürokratikparadigma devaInıılık ve tutarlılığını iki süreci kullanarak sağla
maktadır: Teleoloji ve instrumentalizm. Buiki süreç bürokratik etos metodolo;. 
jisiiçerisinde "eylem kriterleri" olarak kullanılmaktadır. Örneğin, bu yöntembi
!imsel yaklaşınnn en iyi örneği HerbertSimon'm1947tarihinde yazdığı "Yö
netsel Davranış" kitabında bulW1abilir. Kısacası, bürokratik etosW1 kendi içinde 
evrimi kamu yönetimi üzerinde çok büyük, belki de disipline egemen olan bir 
etkiye sahip olmuştur. Bu zihinsel durumW1 tesiri yine yaygın temelleri olan bir 
başkaparadigma ile bir dereceye kadar yumuşatılmıştır: Demokratik etos 
(pugh, 1991: 14). 



.·.··])emQk;ratiketosun·twlImlanmasıyla ilgili··Q1arak·şl1 J\l.l,şl1s1ar ·önc.eli:kle·••·ifade 
~e.dHmelidinia'U .eto55çÇ)'"knet·çizilrojşcsıU1r1ai'asahjpdeği}<ilirye bir4ers:;ceye ka:
dard~a idealizeiedilrrıiş4'lirnitelikarzetmektedir. Eklektik; n\üphem, .. geııiş ..te
me11i,..yamah bohça·' gibi ... Bunlar demokratik etostanımIamalannda sıklıkl;a 
başvun.ılan.kelimelerdiI:..Deınokrl1sininkendişini ..·tanımla.ına.kkadardemokratilc 
etos' olat:aka41andınlanetikpar~digm.ayıtamı:nl:l.!U1ak da.şonıuludwc.. Genel ola,. 
rakdemok1ıatiket(')s·değei'lerinirraçıklanmasında·bÜfokr-atik>etosun;değerlerinin 
açıldanmasından.{~rklıbiry.ol takip edilmektedir. De1'l1okratik~et9s tanıınlaı;ıır~ 
.k~11(herbirde:m.oktatiketosdeğeriııin·ayrıntılıaçık1anıaşının.yapılma,sınaçalışı
hr.·Oysa.:bJlro()kratik·eto·s~-değer1eri:@mntılı ·~çıkHımalara ihtiyaç' duymaxan, ne,;. 
redeyse önceden.verili,.herkesçeokanıksanmış.değerler·olarakA,çabul·edilir..·Ayrı" 
ca,lJiirQkratik.etostan farklı.olarak de.ınolcratik e.tos.şIDırlan içindeyer alması 
gerektiği Aiiş\IDülen,geğerlerçok sayıdayazi!rıp.katkısıy;la u~ri dir. tarihsel se
rüven. içt:ii~m(teşekiııı:mmiştir ve_cUı:hada önemIisibuşeklllyfııne deyarrı.etınek~ 
ted.ir. _. . . - .... .' 

~.eşitli;. yazarlal'lnkendi>bağlaınlan içerisinde.. jl1celediKlen'·kamu.yaran 
(PuDlk 'iJıteı:eşt);,~şQsyaladalet (sQcia!equity),.,{SCQttve Hart,!973-;. lları, 1974; 
~a-nnon·<iJ~f1f1.), .... rejill1!/tdeğerlçri ···(regime <values1 .. (R~);ıı;; .. :197Q<;ve 1918; 
Wak~fieıcl",.~.f2'Ui;. "RichardsQW' ve: Nıgro;>·1,987Ne~;·1991) ve· yurttaşlık 
(citizenship}(Erederickson, k982;· ChandIer 1984i.Gawthrop,; 1984; Hart1984; 
Coopeı\,1984 Ye'.199.1)gibikı:ıvr8J.U1W de111Qk:nıtiketpsş.errışiyesialtında.,yera
lan değerl~r."Qlarak.g(;)fÜlmekted:ir;:Qaha ahlaklı.bir·kamı,ı, yQl1etirrıijÇ(il.l .1940 'lı 
;yıUardayôtıeticilerçYürttaşlal'asadakati,demokrasiyebağh1ığıve.genelolarak 
del11ok.ı.'atikprensipleriizlel11eyi önerenMQresteinMarx (1949),.Levitan.(l942 
ve.l943LyeLeys'in {1943: Y~ .J944} çalışmaları .lle, yİlıe l2(jOllar@ 
GelJ;;11Jbi~w-S~{1962~~$toring(l-264)Ne.Bailey'nin (1964)ryapm.ış:ıa:14JJğu kat:. 
Mılar·;d.emoktatik etosLdeğerlerini·ortaya çıkarmıştır. Açıktırlci.demakratik:.eto.su 
tanımlamakta ~llanılankal11u.yararı,. sQsyal adalet,yıırttaşlık:gibi .kavranıların 
bi?,l3.tibi.k~l1di1erhen azındanneyi. ifade ettikIeri açısın<ıan yeı:ıidçn:tanım.larnaya 
nıuhtaçtır1~r;. 

Sonalarak, demokratik etQsunkullandığı yöntembilimegenel bir gerçekten 
hatekt:tIe bugerç(!ğinbeUih.iröıneğininııslamlanrnası anlamuıda) tümdenge
limci,·(şQnılaı;.vebqş.QfU,ların ce.vapla.nnın kendi mannksal.sonuç1anna yol aç,. 
rı:ıası.anıamırtQa)..:diya.leMlk.ve: (bir':djlwanışın!ah1akendQğı1:ıluk ·veya.-y,anlışhğı,. 
nın," bJ,l,davı::anışıı.ı. neden~oıduğuysanuçla:rıı bakılı:ıi'~ıkde.ğil,~biçim.seJbı:ızı davra
nışkuI"allarına.,göre helirlennıesj.anlamında) deontOIPjik nitelildedir. 

Buradaadıgeçell,·.etoshıhn·kuUandıği···yöntembilim-ya;dadiğer . bir deyişle 
sahipolduıdarıfelseflt1emeUerbirbitiyle ilintiliteorikpekçôkkotıununkesiştic. 
ğf~kav-şakrioktasındayer'ahnakfadıi;Örl1eğijj;hangietosuiı hangi felsefi·teori':' 
denetkilenmiş olduğu mevzusu, etosları birbirleriyle uzlaştırma çabası içensin
dekiakadetnik çalışmalar için hayati derecede önemlidir. 'Uzlaştıınla' çabası 
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her bir etosun· sahip olduğu.felsefi arka plan ()rtaya çıkarilmaksızınyürütüleme~ 
yecek bir çabadıLAyrıca yineetoslannyaslandığı felsefi temeller bu ikietosu 
uzlaştırmak yerine 'aşmaya"çalışan postmodern yaklaşım açısından çok önemli 
bir yeresahiptir; Bu Y'Ü;Zden izİeyenbölümde etoslan oluşturan felsefitemellere 
çok kısacadaha yakından bakılmaya çalışılacaktır. 

Tcleoloji ve Deontoloji: . . 
Bürokratik ve Demokratik Etosun Felsefi Temelleri 

Yukapdateleoloji;vedeontolojinin sırasıyla, bürokratik ve dem0l<:ratik etosun 
felsefi temellerini oluşturduklanm ifade etmiştik. Pek çok yazara göre şon iki 
yüzyıldan ve hatta daha fazla bir süreden bu yana Batı ahlak teorisi içerisinde 
hiçbir aYırım teleoloji ve deontoloji arasında ortaya çıkanayırım kadarönemli, 
meşhur ve uzun süreli olmamıştır (bkz. Frankena, 1963; MacIntyre, 1984; 
Nagel, 1986). Ahlak alanında pek çokgelişme kendine bu iki kamptan birisinde 
yer bulmuş ve felsefeciler çoğu zaman ahlak teorisindeki bu modem gerilime 
dikkat çekmişlerdir. Aynı zamanda teleoloji ve.deontoloji kamu yönetimindeki 
pek çok yazarca bürokratik ve demokratik etosların felsefedeki muadilleri ola
rak kabul edilmişlerdir (Brady ve Woller, 1996; Chandler, 1994; Fox, 1994; 
Frederickson, 1993; Harmon, 1995; Pugh, 1991;. Thompson, 1987; Woller, 
1998). 

İlke olarak, bir teleolojik yaklıı:şımda ahlaken.neyindoğru ya da yanlış oldu
ğunım belirlenmesi kendi başına ahlak dışında (non-moral) bir değerdir. Burada 
başvurulan nihai referans noktası bir karann sonuçlannın iyi yadakötü olması
dır. Bir ·başka şekilde ifade etmek. gerekirse,' teleölojik düşÜllcedekişieylemin 
ötesine yani bu eylemin sonuçlannın neler ()labileceğinebakar. Kamuyönetimi 
bağlamında düşünüldüğünde, teleolojikyaklaşıma göre davrananlann zihninde 
bir eylem veya davranışın sonuçlannın iyi olması (daha iyisağlık veya eğitim 
hizmeti verilmesi ya da çevre konusıinda belli bir kalitenin.tuttıırulmasıörnekle
rinde olduğugibi) belirlenen kamupolitikasıhedeflerine ulaşılması, yurttaşlarin 
taleplerinin yerine getirilebilmesi veya içinde bulunulan kurumungüç kazanma
sı gibi anlamlara gelmektedir (Pops, 1994: 157). Kamu yönetiminde teleolojik 
düşünme tatiı, kararalmada çeşitli 'bilimsel'yaklaşımların geliştirilmesine kat
kıda bulunmuştur. Özellikle 19. yüzyıl ile 20. yüzyılbaşlarında bu türden bir 
değerler sistemi yönetimbilimcileri için oldukça cazip gelmiş,bu düşünce sis
temini kendi etoslarına eklemlerne konusunda oldukça coşkulu davranmalarına 
yol açmıştır. 

İyi ve kötü ilealakah kararlann alınmasındaahlak dışında bir ölçüt kullanan 
teleolojik düşüncenin aksine deontolojik bakış açısı bu değerlendirmede belli 
bazı "yüksek ahlaki prensiplere" başvurmaktadır.Bu yaklaşım özü itibariyle 
Kantçı felsefeden etkilenmiştir. Deon.tolojistleregöre daha alt seviyedeyer alan 
ahlaki prensip ve kurallar ile ahlaki yükürrilülüklerimizi yukandaki prensipler..; 
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deruiütetrnemizincın:dcl.nüvardır. Bir::deontolQjist ·eylt(miiı •. s'Oı1uçlannın ,ne.ola.;f. 
ca.ğina;göre,··odavraFlilŞ'imdoğru···yada.öy_anlış~'OIduğuna.karar Nennez,bunun"~eri.,; 

nesotH.lçlardaıibağırnsız'olarak.,o.eylerninbaşh:,başınayerine getirilmesi'gerekli 
bir görevoh..ıpÖlmadığına baKar.Bubağlamda,demokratiketosdeorttolojik ba
kış açısınasahiptir, çünkü yönetselahlaklailgili yaklaşımında yönetseldavranı~ 
şı belli bazı üst seviye· demokratik (yahut anay;:\şC:11) ,.prensipler~>g8Fe 
temellendirir. Bu teme,llerbür0kı"ııt*değ~r1erd(!'.,AI4p.ğugibi )inıçşaJ 
(instromenıa/) niteliktedeğildir.' . . , . <o. '>,. ,.. >' 

:-;~a1nuxönetiıTIi içinineyinaıılalci;:olauğUriusöyfey.Jn;eti'k paradigmahlfırt ar
kasında.yatanfelsefiyaklaşımhinrt irdelenmesi; elbette ahlak ve kamu yönetimi 
arasındaki ilişkinin, ahlak ve felsefe. arasında.ki;i1işkFde göz ardı edilmeden in~ 
celenebilmesi.açışından· önemlidir. Fakatbun'dançölfdahaöneriılisi,K.aIDu yö
ne~mindeınevcut etikparadigmalannarkasında yatanf~lsefi yaklaşımlarin ne 
oltftiğııtıunanlaşı1ması~Ynl' zamandayinninciyüzyılııfözell1Ide'son otuz yıfın
dıi'feısefevesosyalbilimlerdeyaşa.nı:m'paradigmaueğişikliğinin de kamuyöne" 
tiininde bift~ekihie tartışıla.biımesi· için önemlidir: Bu değişiklik çağdaş felsefe~ 
de temeF~l'ayıcıyaklaşımlatanıeyôanokuyaııvetürrıfelsefı temelleri' sorgula
yan?irteo1'ikdeğişimei~aretetfuektedir... Buyüzderi de, "temel-arayıcı" düşün~ 
ceiifit 'reddi yahıif'§''temel-arayıcı ıôırşitlıği"· olarakadlaıtdırilmaktadır.cpox 
(J994: 85) yaşanandeğişim hakkındaşqnları söylemektedir: ,,~ . 

• :,: '~l(aIl1U •. yönetlıri11rirPeUği. dddiye~ıflmaya'haşladığıdÖ1iemıerde, ·.kamu/yöh~timi~ 
niiıöride,g~len entelektüeılerifelsefeye ( ... ) o :dacancak ihtiyatlı bii"ş-ekilöe yaklaş
makta:ydrlariSu aslında çôlbtroIiikbir durumuyansıtinaktadır. Kamu yönetimidie 
sipliniöğre1wileri taribinbu,diinemindsı (1970'ler)'yönetsel aWakauygııp;prensipler 
ı>111mak .. içinfelş"C\l-i~ye~ypn~lirler~el!,qndy gelen .felsefeçile!; .ti,ipı:Jemell~ri sorgııl!);,; 

.,~~ başlanuş~~d-k:,( . . ,j.... .şufel~~~eçiler, ... ya._Arist9cvlıı~:;s9rgull!yorlar •.y$ııt; 
PQ,stmo<ierıJ-hir'balo.şaçışın,a doğru YEll.a1ıyqrlardı". . ....... .... .... . 

BÜ~okratik:y~de11iokratik~tosları~:feisefıte.ıneneri~i i(J.Şa edel)teleolojik ve 
deontoloji~.y.akl;:ı,şımlar bu~"bı;ığlamdanihai temellıeridwnnaya YQnelil<:~Qlduklan 
içil) . "temel;ııJayxçı'.' ahlaki ;teorilerdir ... Her ikieJosiçin bu temeller genel veya 
S.Q~t'-iM~salari.prelil;şi'pleı;,';kuraUar' ve .s1:ap.dartlarşeldip.cl,e'~():ri!aYı:ı.· çıkaJ>.Be~er= 
hwşe.~iJde,.kamu y~n:ç.iimmd~"b1irol(ı:ati1cve 'de111okrati~:ej:ı:>&l~p da te111elan1yjçt 
yakl~§.lirolardır .. c;:;ünkü',11:iodemitenil1 di:ğ~Jalanlannda;Qıı;luğu gibi.· kamıvyöl1€i::' 
timineeg~cner~d~yse'tüIİLahl~ıgyak1aşlınlarka111llY9neticiıerinjp.(;>nlara baka..; 
rak kendilerinıe.uygun ahlaIqdayra.ll1şm ne old]J.ğtıp.ubelirleyebilecekleri evren
sel idari kural, standart ve ilkelerin araştınlıportaya çıkarılmasına hasr~dilmiş
tir·. ,B,U )'Üzq(m karnııyö.n@jiminde mQd~ıı;ıahlaki yaklaşı111Ii,ll:ıtekbir, iça.tıa1tıııda 
tB~.l,~niliıc,~laııaldigif}:'.t~m.e1-arayıclii~t,: . ""ô:' .,.. , , .. ." 
~:Jş,t~}tambu nQ:ıg.ag~.dilcl<:atlerin '~t~lJ1~hj.l1'~yıçı karşÜı;·.hir;yaklaşıınısaıupı~- . 
nerek~'~tem<ibfl,r:1yıeı"•• ahla1ci!5op.ı.ll}11anmalarıJaman;len. reeeedı;:l)"J.l.ostmoclem· 
ahlak"a ,Y9ğ).l11hıştınlması.gerekmektedir.Böyleşj teme1~arayıcı,-ka.rşıtıbir 
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postmodernahlak anlayışı ZygmuntBauman'ın Postmodern Etik (1993)adlıça
lışmasında karşımıza.· çıkmaktadır; Aşağıda·ikincibölümdekısaca Bauman'ın 

ahlaklailgiligeliştirdiği postmodern yaklaşımın neyi·· içerdiği· incelenmektedir 
Ardından da "temel.,arayıcı karşıtı" postmodernanlayışınkamu yönetimine ola
sı yansımalarıyla ilgilenilmektedir. Tüm bunlar yapılırken Bauman'ın özellikle 
Postmodern Etik çalışmasından çok yoğun şekilde yararlanılmaktadır. 

Kamu Yönetimi İçin Yenİ Bir AlılakiBakış Açısı: 

"Temel-ArayIcı Karşıtı" Postmodern Ahlak 


Bauman'ın görüşlerini incelemeye başlamadan önce şunu ivedilikle ifade 
etmemiz gerekmektedir ki,postmodernizm Bauman içinbir "ne olsa gider" du
rumu değildir. "Ne olsa gider"· anlayışında olan postmodernleriçin 
postmodernizm sıklıkla ahlaki olanın ölümünün kutsanması, ahlakınyerinieste

- tiğin alması vemmbunlan bir nihai kurtuluşun izlemesi anlamına gelmektedir. 
Ahlak postmodernlerce modern kısıtlamalardan birisidir ve postmodern bir 
dünyada yeri tarihin çöpsepeti olarak görülür. Oysa, Bauman (1993:2) için 
postmodernizmin bu yorumu oldukça tartışmalıdır ve ahlakın postmodern dün
yada oyı1ayacağı rol ileilgili söylenenlerde burolleilgili olası tek yorum değil
dir., Bauman'a göre,postmodernizm "ahlaki fenomenlere ilişkin tamamen yeni 
bir anlayış" olasılığına sahiptir. Bu yeni anlayış, ahlakisorunlarıhalletmekiçin 
siyasi pratikte zora dayalı normatif düzenlemeler geliştirilmesine; teoride ise 
felsefi olarak mutlak, evrensel ve temelolanın aranmasına karşı çıkmaktadır, 

Postmodern Ahlak: "Temel-Arayıcı Karşıtı" ve Evrenselleştirilemez 
Bauman; a göre, postmodern perspektiften bakıldığında ahlaki durumun yedi 

işareti bulunmaktadır. Bu bölümde kısaca bu işaretlere değinilecektir. İlk ola
rak, postmodern bireylerahlaki olarak müphemdirler. Müphemlik yüz yüze in
san ilişkilerinin "ilk sahnesinin" merkezinde yer alır. İnsan birliktelikleri düşü
nüldüğünde müphem olmayan bir ahlak varoluşsal (ontolojik) olarak imkansız
dır. Ahlaki davranış garantilenemeyeceği için bizler bu tür garantiler olmadan 
yaşamayı öğrenmek zorundayız (Bauman, 1993: 10). İkinci olarak, ahlaki fe
nomenler doğalan gereği "gayrı-rasyonel"dirler (non-rational). Araçlar-amaçlar 
şemasına uymazlar. Ancak amaç düşüncesinden ve kar-zarar hesaplarından ön
ce geldiklerinde ahlakidirler. Ahlaki fenomenler aynı zamanda ahlaki özneye 
sağladıkları fayda ile de açıklanamazlar. Ayrıca, bunlar kurallara bağlı değildir
ler, çünkü bunlar düzenli, tekrara dayalı, monoton ve öngörülebi1ir nitelikte de
ğildir (Bauman, 1993: ll). Tam da bu yüzden, herhangi bir "etik kod" ahlaki 
fenomenleri kapsamayı başaramaz. 
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;"ijÇÜncj:Lolar~,Bauman'agörea1alakitlıUıolmW:birfşekilde,aporetiktir/Pek 
az seçenek· müphemioltna)("an' hir;şeKildeiyidir.· Bizlermüphemlikle.yaşamayı 
öğl'enmekA:on.ındayızdır;çünkü. yaptığıImz: tercihlerin,"çiçbirisines1,1el biı: ,.bi~ 
çimdeiyiyadaköllij)larak"tanımlahamaz:Hattabirbaşkasımn·.io/iliğiistikatne
tinô$kibir ;ahlaki jtkibilebu kişinin bağımsızlığınınortada.h kaldınlması.ş~k.., 
linde' ortaya 'yıkabilecek: gaynahlaki s()nuçlar doğunfbilir" (Best;· ı·.~98: ,318); 
Dördüncü işaret ahlakın evrens~ıleştirilem~zıiğine,aittir. ,Baumaıı için ahlakın 
evrenselleştirilemez olması'ka'çırıılmaz o!ıU"ak ahlakiş?repeli1iğeyqlaçan pir 
durum değildir. Onun, ahlak evrenselleştititemez'iddiaslahlaki evreiıseıdllğin 
SOglut l>:~c.&~şidi1w,ahl~ki.y~gının ,:ka,ynaklarınll:tprta4ankaldg-,ılmasıanlan).ln
daki'eyrenselci1iğekarşıçıkma~tadır, Modern dÜş\il1cede..ahlakin. evrenselleşti
ril11).es( ahl~ki.l?enliğin.(pıoral selj)özerksorumluluğunun yerinedışerksel 
(l!elero'1{)!11011s);'''YanL.elJ.şarıdıuıdaY~9:lan·,ahlakikuraılann kO!1i1lJnıaı,n<:ıg. Bıı,·a.n
lamdaevrenselleştivmeniIlen önemlietkisi 'ahlaki itki'nin.(nıoral impulşe) suş- . 
tw:u.1111aşlcÇ)lmq:ştur(BJ,ı.\lman; L993:17)·· 

Beşinci olarak;, ahlak 'rasyoneldüzen' açısındanirrasyoneldir. Çünkü 
modemitetiçerisinderasyohel1ik··henr"kendi·.acılarınıaklm arahasına"kbşmayarf 
tilmcyaşartıcbiçimıerini"aşağF'&larakbelirlemeyi~?Ohemde"kendivermek üzere 
old~ğUJ~acılar:içjnJ"güvenli.'Ve ·kabuledilebilirbir mazeretüretmeyi·.başamııştır" 
Bm~b:işarrlanh(jc;lerntoplunilatda ı:asyonaliteye "ilerleme' güveni, vec,esaretini" 
kazaııdırınıştır{Bauman,,>H~'93 :'226). . 

Altin'Ct:olaiiı:k'," a]liak"tt~fıjelsizôii;':Brrdiğet .deyişie, ahf~ki s6ri.ıınluHiğUn 
hiçbir' temeh,'lıiçpil'.nedeni, hiçbir.· behrleyicietkeni,yoktur; .,. Ahlakınkendisil1.1 
ge~ekçele11dirmesini, .. ~ize> "köke~ . belgesini .... göstemıesini" isteyeın~yiz 
(Baü111an, 1993:'13). Ab:l~kiSonımli.ıluk"benliğiiı ilk gerçekliği"dir. Toplum~n 
bir ürliııücfeğilbilakis •. 9ıi.unbaşlangıç noktası olarak görülmelidit~Ahlakiben~ 
1ik(morars~ij)hiçbirte111eIiolmaYa1rbir benliktir. Eğerbir tTmeldenbahsedil~:' 
cekseahlakib~nHğin~zerinde dunılabilec~ğitek zemin ahlaki itkidir. Lakiı;ıhJl, 
felsefedler tarafuıdanpek detemel olarak adlandirılınaya layikg?rülemeyecek 
bir temeldiL"Yasa"ve"Düzen"den soruniluolanlara~ısınd~n ahlaki itki öZııel, 
anlaşı1ınasızorve e1eavuca.sığm~z. olduğıı için~eriıit(kaıı:cf bir şey inşa edi~' 
hibiJeceköirzemin olatakgörülmez(Bauman, 1993: 62): ; 

..... Türrı blU1Ya.r1~birli~e düş~nduğümuzde Bauınaniçin alılat< ontolojiden .önce 
ge1ir. IVIark Mason.'m (1997)' da ifadeettiğigibi, Biluman'uı"ont?loj'iden. Öhce. 
al}lak"d.ÜşpllcesLyoğU11.Levinas;çı,izler·taşır. Hatta,Ba\l111an,Janı:.1'nın "Kar
deşin nerede?" .Sorusl.U1.a, Kabil' in "Ben kardeşimin bek~isiı:niyiın1:' şeklindeki 
cevabını yorumlayan Levinas'ı şu sözlerle alıntııar: .. "~abil'in)'awtı,Tilnrı'yla 
ala)/' etınekgibi ya da küçükbir çocuğun tepkisi gibidÜşünülemez: "Bu beu"de

. ğilim, bu o." Kabil'in yanıtı içtendir. Tek eksik olan etiktir;yanıt sadece ontolo-

JApon: Üstesingengelinemeyen yahut çözülemeyenbirçalışmayla sonuçlanan çelişki. 

http:Sorusl.U1
http:ril11).es
http:ka,ynaklar�nll:tprta4ankaldg-,�lmas�anlan).ln
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jiden gelir; ben benim, o dao. Biz ontolojik ohırakayrı varlıklarız"{Bauınan, 
1993:70). Halbuki ontoloji ahlakın olmadığı bölgedir, buradanyolaçıkarak ah
lakı kurınayagirişemeyiz. Ontolojide kaldığımızda, yaptığımız, yapabileceği
miz tek şey ahlakınyerine "Yasa"yı vey~ "Yasa şeklindeki Etik"i geçirmektir. 
Etik ontolojiden önce gelir, ahlaki ilişkiler varlıktan önce gelir. Amaburada ah
laki durum için kullanılan önce ontolojik olmayan bir öncedir, ontolojinin mü
dahale etmediği bir durumdur (Hauman, 1993: 71). . 

Yedinci ve son olarak, Bauınan'a göre ahlaki fenomenlere ilişkin 

postmodern perspektif ahlakın göreceliliğini ortaya çıkarmaz, aksine "göreceli
likle başı dertte olan etik kodlardır" (Bauman, 1993: 14). Oysa modemitenin 
savunuculannın hep bir ağızdan talepettikleri gibi çeşitliliğin üstesinden gel
meye çalışmak daha eksiksiz bir şekilde ahlakın yerini etiğin, ahlaki benliğin 
yerini bir etik kodun, özerkliğin (autonomy) yerini dışerkliğin (heteronomy) al
ması-demektir. 

Özetlemek gerekirse, hem ahlaki sorunlara merkezi bir otorite tarafından 
normatif düzenlemeler yoluyla baskıcı çözümlerbulunmasını hem de -"herşey 
uyar" postmodernizmini kabul etmeyen Bauman'a göre; insanlar ahlaki olarak 
müphem, ahlak ise aporetik, gayrı-rasyonel, irrasyonel, evrenselleştirilemez ve 
'temelsizdir' . 

Temel-Arayıci KarşıtıAhlakın Kamu Yönetimine Yansımaları: 
Bauman'ın Gölgesinde Kamu Yönetimini Sil Baştan YenidenDÜşÜnmek 

Bir önceki bölümde Bauman'dan hareketle temel arayıcı karşıtı bir ahlaki 
yaklaşımın çerçevesi belirlenmeyeçalışılmıştır. Şimdi, gelinen noktada soİUI
ması gereken önemli soruşudur: Temel-arayıcı karşıtı yaklaşımkamu yönetimi 
ahlakı ile ilgili tartışmalar için daha uygun bir yaklaşım mıdır? Eğer öyleyse, 
temel-arayıcı karşıtı perspektiften bakıldığında, genelde modem yönetim, özel
de ise kamu yönetimi11in kendisi ve içerisinde yer aldığı örgüt, ilişki ve süteçler 
(kısacası bürokrasi) nasıl gözükmektedir? 

Bu kısımda,.Bauman'ın postmodembir ahlak için sıraladığı yedi işaretten 
hareketle (ve bu işaretleri esas kabul edip diğer çalişmalarını da dikkate alarak) 
temel-arayıcı karşıtı bir ahlak anlayışının kamu yönetimine olası yansımalan 
üzerinde fikirgeliştirilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle, yukandaki sorular da 
kısmen yanıtlanmış olacaktır. İlk sorunun yanıtı olumludur: Gerçekten de, eğer 
ahlakı ciddiye alıyor ve eğer 'kamu yönetiminde ahlak' tartışmalannın 'Yasa 
kılığındaki etik' ile ilgilenmeyi bırakarak sahiden ahlakla ilgilitartışmalara yö
nelmesini istiyorsak o zaman temel-arayıcı karşıtı yaklaşım kamu yönetimi di
siplinince de dikkate alınmak zorundadır. İkinci sorunun yanıtı ise, (daha· çok 
Bauman'ın 'Modernite ve Holocaust' (1997) adlı ödüllü çalışmasında aItını çi
zerek vurguladıklanndan hareketle) bizatihi kamu yönetimini sil baştan yeniden 
düşünmemizi gerektirmektedir. 
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'-'Ötekiiçin"(,lmak" 've~amuYöneticileri 

Modern ~nlayışın aksine,t{ın1eL-arayıcika~şıtı ah1al<a.~layışinda öncelik ben
liğe(self) değit 'Öteki 'neCbther) verilmiştir. "Yanındavar olrrıak" (being with) 
siıneiriktir;ıı&iinetrik Man ve tam da Im yüzden beniayricalıklı ve ahlaki kılan 
ise "için olnjak"tır (beirigfor). Öteki ister benim için ohiUn ister olmasın, ben 
Öteki içinim. Ötekinin benim için olup olmaması deyim yerindeyse onun soru
nudur. Bu yüzden ahlaki bir ilişkide, düşünülebilecektüm "ödevler" ve "kunil
'~~" sadece'~a:n.a yöneliktir, sadeC"ebeı:ıibağıar.Bana hitapettiğinde sorumluluk 
ahlakidir: Sôtuinlulugu:CUekini Nrğlayacakşekilde dönüştürdüğüm an~sorumlu
lukoaI1Uiki içeriğim taınameı{kaybeder (Bauman, 1993:50-51). . 

Bu~pağlaırida,<ıiğer birlikteliklerdeoldugugibi, örgütsel kollektivitelerde de 
-ıılibak "yıı~m.dıı var Qlmiık"çeşitli Örgütsel kurallarla düzenlenebiliLFakat ah
lak~ yani- bifo 'başka deyişle "Öteki için olmak", herhangi bir şekil~eÖnceden 
belirlenemez. Böylebakıldığında, ahlaklıbir kamu yöneticisinin karşılıkbek
lemeksıiin, ortada·birkarşıhklıhk ilişkisiolmaksızın doğrudan döğruya;'Öte
kPndeh sôiı1trilu olmasıgerekınektemr. Fakat, ne kamu yöneti111ı.riedeA<!üIıu 
yoneficileri'Ôtekiiçindif;'··" 

Aşağl.dad~haayrıntılı birşekilde de~itiilt~ceği üzere,modemt()plumun diğer 
örneklerine benzer şekilde kamu yönetimide, ahlak dışında bambaşka ôlçütlere 
göre· tasarlantiüştır:Belkitde, disipliniri doğuşundan bu yana.tartışılan-j(atnuya
rart~; topıumsahfayda;;gibi,kavranı1arıhmevcüdi~.etiriden.dölayı, modern .. örgüt
lenmeleriçerisinde hu konuı:iaen ciddima2;eretler. !şunmave savunma g~liştirme 
şansınıısahipdisipliııkaınll. yönetimidir... Fakat bir. an· için bile olsa, devasa işle
)i~.nkamu~~pkrasisini düşÜndüğümüzde yönetim ve yöneticilerin Öteki "için 
Qlnıak,jtanfd~ha çok öncelikli olarak, "örgütser hedef ve kurallar için" var oldu
ğuhetpen fark eçiilebilir.· . 

])iğertagftan ;lll1utulmLlmalıdırki,. "ötekiiçin ,olmak" hir. 'sınırsız~orumlu
luk' durumudur. İlginç olan, sorumluhığl,lnel1.AA~ıı:rıılma2:•. o1duğuanıarda..ortaya 
çıkş,bileceken gü91Ueği1imin.s0ımnıulu)ctan kayma duygusu olmasıdır. İşte tam 
di bııjrUzden. İ:rpııik bir biçimdj!, "soniniluluk alanı aynı zamanda kaçınilmaz 
olar~lk zalivıJişin alanıdır'.'. SÔ1Ul1}ll,lluk;hettı ııhlal(1nengöz.~amaştırıcı zaferle
rini;n.ht:m d~.enonur kinc1 yenilgÜerinin alanıdir; deyimyerindeyse ııynı top
rak~ aşkı da nefreti debeSlemektedİr. Tarihte şahit Olunan bir sürü zalimligin al
tında eylemlerjninı;ıhlakisorumluluktarafından meşrulaştınldığıl1a inanan ya da 
ahlaki sQrumluliığıln gereğiolduğunu düşünenlerin imzası, bulunmaktadır. Nazi 
(f(jneminin·biit9kratları belki de hU: dUrumun ençarpıcı örneklerini teşkil etmek
.t§(jırlet. .. 
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Ahlakın Aporetik ve.Müphem Doğası 

.. Yukarıdaki bu ikircikli durumun en .önemli sebebi, ahlakın aporetikve müp
hembir doğaya sahip olmasıdır. Temel arayıcı karşıtı yaklaşımlabakıldığında 
insanlar ahiaki olarak müphemdir ve bir insan olarak: kamu yöneticisi de ahla
ken müphemdir. Çünkü ahlaki benlik sadece müphemlik ve belirsizlik ortanıın
da doğar ve var olmaya devam eder. Bu durumda yönetici eğer ahlakı önemse
yen birkamu yöneticisi ise, aporetik ve müphem olmayan bir durumla karşı
laşma ihtimali ancak bir ütopyadır. Diğer bir deyişle tüminsanlar gibi kamu yö
neticilerinin de önünde "Öteki" ile ilgilimüphem olmayan çok az tercih bulun
maktadır. Fakat kamu yöneticisinin yapması gereken kendi ahlaki sorumlulukla
rının alanını genişletmek olmalıdır. Peki, acabaetik kodlar, kamu yöneticileri
nin karşı karşıya olduğu bu müphemliği bir nebzeolsun azaltabilirler mi? 

Etik kod/ar neden mümkün değil? Alı/akın müphemliği ve evrenselleştiri
/ememesi 

. i 
, 

Temel arayıcıkarşıtı yaklaşıma göre; modem örgütlerde, örgütsel düzenle
melerin, rasyonel olarak.belirlenen yöi1etsel kural,standart, ilke veprensiplerin 
ve bunlardan hareketle sürekli güncellenm~ye'çalışılan etikkodlarırı (ve bu kod
ların hem oluşturulmasını hem de uygulanılmasını takip etmeyeçalışan etikku
rumların) yapmayaçalıştığı şeyahlakla ilgili müphemliği ortadan kaldırmaya 
çalışmaktır. Fakat, insan birlikteliklerinin tam merkezindemüphemliğin yattığı 
önermesi,bir kez kabul edildiğinde, hiçbir etik kodun ahlakın esas itibariyle 
müphem olan durumuna uygun düşmeyeceği ve bu haliyle yöneticilerin işine 
yaramayacağı açıktır. Ahlakın müphem ve aporetik niteliğinden dolayı,örneğin, 
eskisinden daha iyi t~sarlandıği iddiaedilebilecek etik kodlar, kamu -yöneticisi
nin ahlaka uygundavranışımdaha fazlagaranti edemez. Yapılması gereken, ah-· 
laklı davranışı garanti edecek kusursuz etik kodlar geliştirmeye çalışmak değil, 
bir disiplin olarak kamu yönetiminin bu türden garantiler olmaksızın nasıl var 
olabileceği üzerindekafa yormak olmalıdır. Hatta belki çok daha önemlisi, en 
baştan, mükemmel bir toplum, mükemmel bir (kamusal) örgüt ve mükemmel 
bir yönetsel sistem arayışı kadar, mükemmel bir kamu yöneticisi arayışının da 
bir o kadar imkansız olduğlmu fark etmemiz gerekmektedir. 

Öte taraftan,postmodern temel arayıcı . karşıtı yaklaşımınahlakın 
evrenselleştirilemez olduğuna dair iddialarının da kamu yönetimindeki ~tik koçl~ 
larla alakalıciddi yansımaları bulunmaktadır. Her şeyden önce ahlakınevren
selleştirilebilirliği doğrudan kural, standart ve prensiplerin mevcudiyeti ile ala
kalıdır. Kamu yönetimi en azından bazı evrensel ilke kural ve standarda göre iş
ler. Oysa postmodern perspektiften bakıldığında genel standartlar ya da genel
leştirilebilir kural ve ilkeler sahneye girdiğinde, yani bireylerin ahlaki sorumlu
luğunun yerine geçmeye başladığı anda, ahlaki itki sahneden çıkar. Ortada ah
lakdeğil sadece, "etik akıl yürütme" kalır. Burada etik, ahlaki itkinin değil, 
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"Yasanın suretinde" şekillenmiştir ve., akıl Yi.\rÜİl11,ıe y()luYlfl.. ileı:leınektedir 
(Hauman, ı 993: .61). Daha Önce de. vurgula111aya. çalışı~dığı gibi, aslında ''yasa 
kılığında1getil<:" tünr ahlaki benliksahipleriiçin' olduğu gibi kamııyöneticileri 
lçİ!jdeÖzerkahla1d sohnnluluk'yerinesadece, dışetkseı, ahHılci"Rttral, stanclart 
ve.ilkeıer'.'.. ortaya:koyar:"Kural, ilkeve standartlarşyklindekiahlak" iseyöneti
cilerin ahlaki . CiürtUlerini susturarak örgütsel. olarak tanımlanmış rasyo~el, .ve" 

. rimlive alilakdışı(iinmoral} hedeflere soruiısuz ulaşmayaçalışmalarınayarar.· 

B.ununıal,Jiı;:likte,posj:nıodeP1 bir yak1aşımlagüşiinü1ıiüğl\nde, . her il1saıı gibi 
kamuyÖneticisi içinA~e;vrensel aJılaki standartlar?lamaz;çünkü tüın bu sta!l:
dartlargünlük hayatınkendineÖzgü' akışı içerisinde zaten ortadan kaybolmaya 
mah1illnı4wlar. Ahlakisoruınlulıığa' sahip .. kişi (kamu yÖneticisi}başıııı. çevirip 
de öbü,r insanlann(başkayöneticilerin) yaptıklannabak(a)maz. A.hhik1ı kişi 
(yönetici, Örgüt .çahşa~ı vs.) başkalarınuısözlerini .. dinleyerek ve .izlerinden gi
derek, yani aslında "kendisinin de başkalangibi daVrandığıni" söyleyerek yahut 
tersinden ifade edilirse, "başkalarının da zaten yapmamış olduğuşeyler"ôldu: 
ğtihuilerisürerek.vicdanmıtemize'çıkarmayaça1İşmaz.13aı.:ı.man:ırt(1-993:81) 
sözıeriyıe'ifadeetmek·gerekifse',<'A:Zizlerin.aziz'Ôltnalatmin'nedeni, . yasanın 
güçlü omuzlanniıi!arkasın~ı;saklanmamalarıdır{, ..)Bu(ahl~ddl01rriak;:fçinaziz 
olmakgerektiğianlamınacgelrnez.Ahıakiseçimlerin her zaman, her gün,: Ölüm 
kalırtimesdelen oldtiğUaı:ıla111ınada'gelmez (.;~) Atnaah:lakın'kahramanGa:ol'" 
.mayan,····sıradan·hayatta..,etkili··olabilmesi;için/azizlerin kahramanca büYÜldükle" 
'riıie'göre ölçühtıesYya dadaha"doğtlfSlJ.ctekufukolarak azizlerin azizIiğinigÖt
mesi gerektiğianlamınagelir". 

J\hlaıpsoruml~hlğa,gerçekten.sa~ip·· inşanlara(yöhetidlere,memUl'l<ira) .az 
rastfaiıilir; çünkü onlar öbÜr insanlar'ın yapmaktari ~kaçt1k1an şeyleri ~hem'de 
kendilerineyönelikbir .• gÖrev çaWısFolınaksıZ1n- •.' yapan kişilerdir; '" Ahlaki so~ 
rumluluğuna görehareket eden bir kamuyöıieticisiiçitıyalmzca kurallar evren
sel olabiırr;.rtıesleğin.etik kotllarıtim uiıcte 'ettirdiği. eVteı'1selÖde"ler var olabilir; 
amaahlaklibiryönetiGi bilirki,ah1akisörum1uluk~adecebireyseı olarak yerine 

. getirilebilecek bir şeydil': Kurallarmdikte-ettrroiğiörgütsel.görevıetyÖheticive 
çalışanları ancak bür0kratiknıakineninbitdi~lisi~aline-~etirif, f~afslfd~ce sa
hip olduklan ahlakisorurhluluk onları firsan yapar. Evrensel bir nitelik taşıyan 
,yaôlf·taşıdtğfdüşfttıüleWkurallarla hareket'etinek;' öZünde; ahlaki Sörumluluktan 
kaçınirıak demektir.' .. 

derçekte,a~l~k-am~}asakıl~ğırtdalci'etikdeği1\ lıeftÜrden 'düzenleme' çaba
sını,biçimsel1eştinneyrve 'evrensefleşfiffileyİ readeder.Ahlak'evrehsem~ştirlıe
qilir değildfr;9;Ü11kü ahlak amaçlılığa,J<arşılıklılığa~ .. tarafların mutabakatıyla or
taya-çıkmaz:. Buüçü,eylemin hesap 'edilebilir olmasıyla ilintilidir~ Eylemin ıie
saplanmasi ise·eyıeiniuı.ıssal kararaImanın birnetic~si olduğUnuÖngöriir: Bir 
YQneticien uYgun şeıcilde araçlanseçerse veonıarıyhıeuygurlve verünli bir 
şekilde ki.:ıllan1tsabu durumda o yöneticinin amaçlar;;araçlar 'bakımındart rasyo~ 
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nel olduğuna hükmedilir. Yöneticinin eylemi gayrişahsi ve kurallan izleroldu,':' 
ğu müddetçe rasyoneldir. Ama temel arayıcı,karşıtı perspektifin baktığı şekilde 
bakıldığında ahlak ve ahlaki sorumluluk hesap kitaba gelir bir şeyolmadığı için, 
gerçekten ahlakltakip etmeyeçalışan bir yöneticiahlaki sorumluluk rasyonel 
kurallarla çeliştiği ve çatıştığızamaııbu kuralları takip edemez. Bu yüzden, ah
lak ve rasyonalite konusuna dahayakındanbakılmasında fayda bulunmaktadır. 

Ahlak ve Rasyonalite 

Ahlak ile modem kamu yönetimi ve örgütlerinin uyuşmayacaği en önemli 
noktalardan· bir tanesiahlaki fenomenlerin doğaları gereği "gayrı-rasyonel" ol'" 
maları gerçeğidir. Çünkü rasyonalite moderrtyönetimve örgütler için en. temel 
değerdir. Modem örgütler önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için kurulur 
ve yapılandınlırlar. Bir örgütten beklenen; yapılanmasındave faaliyetleriIide, 
rasyonaliteyi sağlayarak hedefine ulaşmasıdır. Zaten örgütlerle ilgili tanımın 
özünde örgütün bu özelamaçlara varmak için rasyonelbirbiçimde düzenlenmiş 
olması yatar. Ahlak, amaç düşüncesinden, kar ve zarar hesaplarından önce gelir.' 
Ahlak, ahlak olarak kalacıiksa tüm bunlar hesaba katılmadan'var olmak zorun
dadır.Bunların olduğu yerde ahlaktan bahsetmek olanaksızdır. Ahlak (tam da 
modem yönetim ve örgüt1erdehedeflenenin aksine) "araçlar-amaçlar" (means 
and ends) şemasına uymaz. Ahlaki davranışlar bir çalişana, bir yöneticiye, kısa
cası bir örgüt üyesine veya o örgütün kendisi ile ulaşmaya çalıştığı hedeflere 
sağladıkları ya da sağlayacakları muhtemel faydadan dolayı ahlaki olmazlar. 
örgütler kurallara bağlılık, düzenlilik, ·tekraradayalılİk ve öngörülebilirlilik ta
lep ederler. Ahlak ve ahlaki fenomenler, kurallarabağlıdeğildirler ve olamaz
lar.' Zaten, yukarda da değindiğimiz gibi, bu yüzden hiçbir etik kod.tarafında.n 
kapsanamaz. 

Oysa kamusal ve özel tüm modem örgütler, amaç düşüncesi taşımadan, kar- , 
zarar hesabı yapmadan, amaçlarla araçlar arasmda uygunluk aramadanyaşaya
mazlar. Bu aslında tam da onlann varlık sebebidir. örgütlerde uygun olan ve 
olmayan davranışlar önceden "rasyonel" bir şekilde tanımlanır ve yapılan ta
nımlamaların kamu yöneticilerine, örgüt çalışanlanna uygun olan ile olmayan 
arasında seçim yapmayı· sağlayacak müphem olmayan, kesin kurallar sunduğu 
düşünülür. Tanımlanıalar örgüt üyeleri içinbirden fazla yoruma yol açabilecek 
"gri bölgeler" bırakmayacaktır. Bu yolla, eğer örgüt içerisinde yer alanlar da 
olmaları gerektiği gibi rasyonel davrandıklannda, sayısızkötü seçenek karşısın
da en azından birseçeneğin iyi olduğuna hükmedilir. Fakat bu yaklaşım örgüt
lerde neyin· gerçekten ahlaki olduğu ya da daha doğrusu ahlakın ne olduğu ile 
ilgili ciddi birçarpıtrnayı banndırır. Modem örgütlerde ahlak Yasa gibi düşünü
lür ve ondan uygun olanla olmayanı tanımlaması talep edilir. Ahlak, Yasa şek
linde düşüldüğünde kan1U yöneticilerinin, örgüt çalışanlannın. vicdanlarının se
sini dinleyecekleri kişisel özerklik alanından uzaklaştınlniış ve gücün/iktidann 
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dest!:ildedjği,;yicdap,yerin,eörgütsel.la.ıraııarın,~standı:ut vep:rensiplerinbe1irle'" 
yİci·oldı.:ığılrı;tsyo.nelğış.erk· aJqnmaılmydınlmışQlmaktaWr.·örgüt üy~Sinin'·ah
Iaki. h~Ali~inin'bir geregiolara*,'Qtekiın~ ve~hlakivicdanına karşı.sorumlulu~ 
ğ1ı.yeriı;ıiartıköğrenilebilir kutallar~,"yasit~koyuçular'Hle. "kanun bekçileri"ne 
karşı.duyulan,şonın'11uluğa·bırakmaktadllk'Nihayetinde kurallarahlaki so1,l.lİlllu.., 
luğı;F{elç,etmekten.baş~'Lbirjşe·yataı:nıımal<1:adırlaı:. 

AhlakiBenliğinKamuYönetimindenurumu ve Anlanq 

. Modew. p~~pekti.t1~.J>a1gıdığın~..örgüt~üyesininözçrkahlalcib~l1,1iğineida
yanan·birahlak anlayışınasahipolması adetabir düzenlilikadası olmasıiçindi-. 
zayp.edi1enörgiitler içinbir,~os ve,aJ1arşi sebebk;olarakg()rülQr{Bu:~z~el1j~r
gütlen,le rasyonel birdüzen inşa edilmek,zorundadıL Lakin .rasyoneldüzen açı.. 
s1l1dçınaJılakjrrasyoııeldir. "ÇYeleriniqplaDlı,:birşelcilde yapıla.ndınlmış, dişipli
ne. ve . koordine . edilmiş eylemleriarf,lcılığıylaönceden.pelirlımen hedefleriıı.e 
varm}lya çahşf,lnher. modern. örgütsel birliktelik açısındanbakıldığında.. prgüt 
üyeleriniıı,.·a,hlaJcL,benlikl.ere sahip qlmalan,kabul;edileme?i birdurumdur. Tüm 
modernörgütlenmeler gerçekleştirilecekamaçlara sahiptirler. Bua,ma,çlara ıı1a.. 
ş~lı.nası".(:):t"güt . üyeleri arasıp.dakiilişkilerin (öTI1eğin;b~lümıere aYlrı:l,1a 
(departmantalization), .iş tanım1ıırınınyapı1n:ıası; hiyerarşik seviyelerin .• tespit 
edilmesi. ve,.,qtorite i1işIPlerinin. belirlenmeşi gibi.b!f diı:i .yönetse,l te1g1iğindev
reye.s()kulnıa,slY*~) pla,ıııanması ve y,!pılal1dı.nlmasım gerektirnıektedir.Ni4aye
tinde"örgüte. katkıdabulunacakkişilerin de örgüt h~def1e,rine vaı:mak için ge.":". 
re14inite1i\clere .Sahip olanlar ı:p-asınçlanseçilı:p.esizorunluc,lur, 

Ahlak kendidışn:ıdahiçbir amacahizmetetmediği ve kendidışındahiçbir· 
şeyleilişkiye gjrmediğı.içinbu'şekilde yaptland1I11mış ve ilişkileri düzenlenmiş 
örgütler içinde üyelerin kendi ahlakisorumluluğuna göre hareket etınesininör~ 
güt içincieJglJ1llilş.aya '. şebepol~cağıvarsayıl1LAhlakidÜJ:j:üengpzeçarpıcışe
kildeqzerk, ~ucyüzden,de örgütlenmeaçısından öngörülemez. ve dü:zene karşı 
davra]]Jşınkay;nağJolarakgörüıüL Çünkü modemite1arafından ,örgütler insan 
a~ın,ın. ortayaçı1çaı-abiıeceği~en·müke,mmel .. ortak yaşam •.alan1ıuı.plarak ilane.Cıi" 

'lirler.B.unun1a,birlik:te, örgüthed~f1erineya da.belirlenmişprosedürlere .. uyma-. 
yan,Örgilts,elexle.mler.j]TasYQnel, toplll111sal olmayan. ve JcişiseJ.olarakjlanedi~ 
lirler.•Dolayısıyla,tümtoplumsa1 örgütlenmelerin anıacı a1ıl~ itIcinin yıkıcı ve 
düzen bnA1cu etIqşininötraliıeietmeıcrir (Baurnan, 1993~12+-125) .. 

Fakat'ôrgütüyelerininsahip olduğu. ahlakiith tamamenbastınlıp ortadan 
kaldırılmak~y:erine.farklı/ kullanılarakkenc;lisinden istifade.edilmeye·. çalışılır. 
Ahlaki' itIci· modernörgütlerincyönetiminde·temelkaynaklardah.biridiraslırıda. 
Vazifesi örgütte toplumsallığın ve diğerlerine bağlılığınhammaddesinisağla;.. 
maktır.Bübağlamda,Neo'-K1asik·Öl'gUt teorisi. ve ona eşlikeden "İnsan,j1işk:ile
ri Okulu"numyaptığı şeyinkişiseL(ahlaki) itkiye duygulann örgüt üzerindeki 
etkisini ortayaçıkarmakolduğuiddiaedilebiliL'Belki de~'doğalörgüC kavramı' 
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örgüt üyelerinin sahip olduğu, derinlerde yatan ve birtürlü susturulamayan İn
sani, ahlaki boyutun Neo-Klasik okul tarafından faik edilmesiolarakyonni:ı1a
nabilir~ Fakat doğal Örgüt modemörgütletin işleyişinde bireyler açısından radi
kal bir değişiklik yaratmamış,bilakis insani boyut bundan boyle örgütsel hedef
lerin gerçekleştirilmesine ve kişinin diğer örgüt üyelerine bağlılık ve sadakati .. 
nin tesis edilmesine· çokdahakolay kanalize edilebilir hale gelmiştir. Biçimsel 
örgütün bir parçası olarak doğal örgüt, bir yandan üyelerin örgüt açısından kaö;. 
tik sonuçlar doğurabilecek ahlaki kapasitelerinin örgüt için güvenli birmesafede 
tutulmasına yaramış bir yandan da bu kapasitenin tamamen ortadan kalkmama
sını garantilemiştir. Gerçekten, modem örgütlerde hem kişisel ahlaki sorumlu
luklann örgütle yol açabileceği kaotik sonuçlar engellenmeli hem de ahlaki ka
pasite tamamen öldürülmemeHdir. "Kişisel ahlaki kapasitenin" istihdam edile
ceği uygun durumlar mevcuttur. Düzen, rasyonel işleyişbozulmamah,örgütleki 
kolektif çabanın genel amacı ve sonucu üyelerin ahlaki dürtülerinin kontrolüne 
bırakılmamalıdır. Bir yandan da, insanıarda var olan vesusturulamayan ahlaki 
kapasitekolektif çabanın etkiliHği ve verimliliğihizmetine sunulmalıdır. "Doğal 
örgüt", diğer genel örgütsel amaç ve sonuçlar dikkate alınmadığı müddetçe ah
laki bir benlik olarak sadece "doğal örgütün üyelerinin" iyilik ve kötülüklerin,. 
den sorumlu görmeeğilimi içerisine sokar. Bunun modem örgütler içinçift ta
raf1ıbir faydası olmuştur: Böylelikle örgütle doğal örgütün diğer üyesi "dostla
ra", "silah arkadaşlanna" sadakat, ahlakiuygunluğun ölçüsü ha1ine.gelmiş, (bi
çimsel örgütlekinden çok farklı olmaksızın) görüŞ ve müdahale alanının dışına 
taşınmıştır. Neo-klasik okul yandaşlan da, -diğerlerinden farklı olmaksızın- in.., 
san davranışlannın boş bırakıldığında tüm örgütselplanlan bozduğuna inanı
yorlardı ve araştırmalannıbu bozulmanın sebepleriniortaya çıkarmak için kur
gulamışlardı. Örgüt içinde iletişimin daha iyi hale getirilmesi ve daha iyi işleyen 
bir katılımcılığın tesis edilmesi gibi çözümler peşindelerdi .. Böylece, örgüt için
de bireylerin özerk moral benliklerinin ve bundan kaynaklanan dürtülerin öz
gürce gelişme ve büyümesine tam olarak izin verilmeksizin istenen şekilde tu
tulması sağlanmış oluyordu. 

Sonuç: Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek 

Tüm buraya kadaranlatılanlardan ne tür bir sonuç çıkarabiliriz? H~r şeyden 
önce, bu çalışmada daha önceki· kamu yönetimi ahlakı çalışmahınnda geliştiri
len temel-arayıcı ahlaki bakış açısından çok farklıbir ahlaki bakış açısı gelişti
rilmiştir. Bu yaklaşımla-Bauman'ınkine benzer şekilde- ahlakın gerçekten cid
diye alındığı düşünülmektedir. Kamu yönetiminde ahlak koı1Usu tartışılacaksa 
bu alanda da ahlakın gerçekten ciddiye alınması gerektiğine inanılmaktadır. ça":' 
hşmada Bauman'ın ahlak tanımı kabul edilmiştir: Ahlak kendisini meşrulaştır
mak üzere kendisinden başka hiçbir temele sahip olmayan bir şeydir; aplak veri
lidir, ontoloji ve özgürlükten önce gelmektedir. 
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B;u,··ş~14~.oolaşılçlığınc1a; ah1a:kla"i1gili,:tar1lşnnı.lal':a.slmda:rnodern.·ka.l11uyÖ~ 
netinıiAisiphııijçin,.çokccidQi···"yal<ıc~"ye··"'yıla.cı"·sQru(n)lar.. barl11dıı;nıaIgadı,ı:•., 
Çünkü kamuyönetimininalanı ontoloMnil!'alanıdır;.·ahlaksaontolojj ve özgti;r
ıükten,ÖhGe,gdmektedir,.;Temel-arayıcıJmrşıtrahlakiyaIdaşım; basitbir ..şekilde· 
ahla.kı'.I),{I,$ıl.Qaha,iyi'fyöpetebileceği:mize:',ya:c1a disip1in.iytrrisjndemeyçut."kir~. 

·Bellerle": nası1;.dab.ıı iyimücadele eqeceğlmize.dairbilgiler , öneriler sunmamak
tadı!'. Aksine,Jnı yaklıışımkal)1lf·yÖnetimininyapı ..,(stryeture), .. hiyerarşi, ·İşbö.. 
ıürn.Ü,.cl~pap;p:ıanlar~ayırma'frasyonalite,..örgütlenın,e ye ı;ıtik,lçod!argjbi Jemfi!l 
kayramve·.. i1keleriniahlı~kaçısmdııı1sorgulayarakJqımuyö11,etimi·feJsefesinin, 
en.ten;ıel··n;ıantığınvve.kimliğinitarjJ.şmaya·açma.yaçahşmaıctadıL 

, , jEğetietik;'ger~ekten'Öİleınliyse ve yine, . etiğinkarrıu yönetimince de ciddiye. 
ahnmasıgerekiyorsa,.ovakityapılmasıgeteken'sadece"kamu·yönetiminde ·ah
lak"fdüŞ'üıırii,i::k degil;·fakat aytııiamCinda,kamu yöhetimininbizatihi kendisini 
'yenideridüş1illıtıeköhnahdır.Al1'lak,·sadecebuşekilde YCiklaşıldığında, akade..: 
t11İsyetıve.p;ratisyenlete'disiplinıe· ilgili"kadimsoru{n)larlayüzleşineolanağı 
sağlayabilmektedir: I} Gerçekten ahlaklı· bİr·kamu yönetimi· dünyasında·· yaşa
n;ıak istiyor'inuyuz?Bu dururtıda ortayaçıkacakkamuyönetiriıi ne kadar "eski" 
kamu yönetimine benzerolacaktır? 2) Öligütve örgütlenmelerinbu1fuden: ahla.;; 
kibit,dünyadCianlam ve rollerineler olabilir? 3} Ahlakıciqdiyealqığımızda, bu 
dUlthnda, ·'öfgütselsoruriiluluklarım:ızla··ahlaki soıırı:nıuıuğümuzlaçeHştiğinde 
ahlakisôrtın1iuıuğutntızun peşindengitmeye: gerçektenhazıt~rtiıyıZ? 4). KamU 
yöneticisininahlaki sorumluluğune dereceyekadar diğersorumluluklarÜZerin-. 
decbiröficeliğesa:hiptir? ... 

... .Elhettenus&fuıarönehıli···olriialannanığffiendisiplİn içinde ilkelefa 'tartışııd 
mamaktadır,'Ama: temeı"arayıcikiıtşıtı ahlakibakış açısıçerçevesinde bu soru-
lannkamu yöııetimi için en temel yansıması şudUr: Örgütsel ve yönetsel bağ
laıııda örtayaçıkanahlaki· dHemrnalatın-'çöZürnü "da.ha fazla yönetim" anlayıJ 
ŞlIıdayatmamaktadir:Kamu yöııetıcilerinin kendileri için uygtıhahlaki-davtanı::· 
şın neolduğuna kararvermekte kullanacaklan yeni ahlaki prensipler,standartlar 
ve kura.llarönennek yerine, disiplinin keıidisi,doğası; vat oluşv veltilnliğiyle 
alakalı önemli ve köklü sorular sorulrnası.ge~kmektedir. 

Xapıl:1Uas!gçrek~,ııhlakjçiıı sağlam terrıellM aram3k yçrine,. "Ötekiiçin 
olm~k';.şekıi~deJ<:i a111a.~sonurıluluğu geliştirebilmenin v7_izl~yeQiımenin yol
laptu .aramakoımalıdır. Kamu yonetiminirı daha ahlaki bIi nitelik kazanması i
çinen önemlişans, dlıha iyidizayriediImiş etik kOdlaryahut sağlam "temeJler"e 
day~an.yölletş~l/ahlakiprensipve standartlar değil, dışerJ<se1 olmayanahlaki 
sorumluluğa 'sahip .kaınuyöm~ticileridir. Bu ancak,. yönetsel ahlak.literatüründe 
gelenekSelolarak "ahlakrilkeler" olarak tanıınlanan 'evrensel' ahlaki tel)1elleri 
bir kez dahat~mıı.nl~aYı:t ça1ışma)c yerine,disiplinin bllgüne kadar sahip olduğu 
temel kaVram ve varsayımların tekrar tel<iar yeniden sorgulanmasıylagerçekle
şebilecektiL Temel-arayıcı karşıtı ahlakibakış açısının Önllnı[ıze koydiiğLi dün
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ya, muhtemeldir ki, klasik yönetsel politikalar ile uygulama stratejilerinin ahlaki 
soru(n)larlabaş edebilmekiçin yeniden geliştirildiği birdüriya olmamalıdır. 
Bunun yerine, "kamu yöneticilerinin moral' itkilerini özgürce kullanabilecekleri 
bir dünya" algısını geliştimıeye ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Öte taraftan yerii ahlaki bakış açısı kamu' yönetiminin' rasyonel "problem
çözücü" doğasım da ciddi şekildesorgulamaktadır. "Problem çözücü" anlayışa 
göre, kamu yönetiminde halihazırdaki' mevcut her türden' yönetsel sorunun kö
keninde esasen bu sorunlara rasyonel çözümler bulanamaması yatmaktadır. U· 
nutulmamalıdırki, kamu yönetiminin sahici sorunlan rasyonel çözümler bula
mama sorunundan daha derinlerde yatan köklü ahlaki sorunlarla alakalıdır. Bu 
ba,ğlamda, yeniahlaki bakış açısı kamu yönetimi kimıiği için bir kınlma noktası 
(bitiş noktası?) anlamına gelmektedir. ironik bir biçimde, bu noktada sorulması 
ve cevaplanması gereken en temel soru şudur: ' Yeni, yaklaşımın ışığı altında" 
kamu yönetimi disiplini artıkbundan böyle bildiğimizklasik anlamıyla sürdüru.., 
lebilir mi? 

Jean Baudrillard'ın başyapıdan arasında gösterilen "Simgesel Değiş Tokuş 
ve Ölüm"üri (2002; Fransızca orijina1i 1976) TÜfkçe çevirisinin önsöZünde O
ğuz Adanır, metnin diğer BaudtilIard metinlerinebenzerbir şekilde "radikal bir 
sistem eleştirisi" içerdiğinden bahsetmektedir. Fakat eldeki metnindiğerlerin
den farkı, bit ''yaklaşım sistematiği"ne sahipolmamnyamnda, "insanlan yaşa
makta olduklan evren konusunda derinlemesine düşünmeye" itmesidir (s. xiii). 
Diğer taraftan, Baudrillard içinde yaşamakta olduğu'toplumsal düzeni değiştire
bilmenin mümkün olmaQ.ığma, toplumun ancak "kendi kendini yok ederek" 'bu 
düzenden kurtulabileceğine inanmaktadır. Bunu yaparken amacı elbette "Batılı 
toplumlann yeryüzü haritasından silinmesi"ni sağlamak değil, onlara "dünyanın 
geri kalanından pek de, bir' farklan olmadığım, zamıettikleri gibi çok'daha iyi, 
çok daha doğru ve güzel şeyler yapmamış olduklanm yani az gidip, uz gidip 
ancak birarpa boyu yol almış olduklannı" gösterebilmektir (vurguorijinal me'" 
tinde, s. xiv). Tüm bunlardan daha önemlisi, BaudrilIard "Batı dışmdaki" dün
yayı başka toplumsaloluşum modelleri üretme konusunda kafa yormaya davet 
etinektedir. Baudrillard'a göre, bu artık Batı dışında kalan ülke aydınlannınso
runudur; çünkü Batıda oturup yeni modelleri görmek olanaklı gözükmemekte.:. 
dir. 

Baudrillard metinlerine benzer şekilde Bauman'ın' yazmış olduğu 
"Modernite ve Holocaust" (1997) ve "Postmodern Etik" kitapları da özellikle 
modem bürokrasi konusunda "radikal bir sistem eleştirisi" olarak görülmelidir. 
Gerçekten de bumetinler öncelikli olarak ahlak konusundanhareketle kamU: 
yönetimi ile ilgilenenleri içinde yaşamakta olduklan bürokrasi evreni hakkında 
daha derinlemesine düşünmeye sevk etmektedir. Baudrillard'ın toplumsal, kül
türel, ekonomik ve politik alanlarla ilgili olarak yaptıklarına benzer şekilde 
Bauman da yönetsel alana derinlemesine yansıyacak radikal eleştiriler geliştir
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:ınektedir;ı~aumat).~,;cözemk;1e"Mödemitev~ Holocaust"daçpk net.ortayakoy
duğtı,.üzere, 'ç~ğdaş merkezileşmiş.kapita1ist' ..devıetm yönetirı;ı.aygıtt·olarak 
öne~çıkanmodem bürq),qasİninc"başan'};·.'.·"ilerleıne" vs.;olarak,·gösterdiği·kaza.:.. 

mmlar aslında bir arpa boyu yol gitmekolarakbile algılanmamalı'dır. Çüııkü 
Ba~ 'a gQJ~;"mQqe:rnuyg!lflılc.[ve; ınodefllbürok:t:asi]lIolpqeust'un y~terli 
koşul!! değ~ı, .•.• kesin,Jikle .~f1~eklt .)<;~şuluduı;.. O " .... olmakşl7;p1 HOIQcaust 
dj;işünü~ç11l~z. [Holocaust'urı başallsı] bürokratik bir top1UmUt). örgütlenme başa
nsıdı(~vurgu;.orijiııal;mftinçlç, J;3a~,; 1997a:.32). Ba,uınan"Baudrillard'a ah 
fedi1di~i kaqar"nihilist" bir dij.şünür değildir. O'na göre., gerek eti!<. .kodlann ge
rekse mode:rn rölativist ablaki teorilerin. ha:talannmyadsınması ahlaki bir nihi
lizmeYQl açmaz .. Aksin~ıBauınW1, ahla1çiolmakabiliye,tinin yitirilmesininger.,. 
çelcanlamdabir·ahlakl nııı.ilizın Qlduğunu düşünmektedir. . . 

Kanımızca artıkBatınıntemelparadigma ve parametreleri içerisinde' kalma
yı··sürdürerek.veyine;modemikaınu yönetiminiyörilendiren ilke·,ve ..prensipleri 
aynen devamettirmeye çalışarak "ahlaki olma kabiliyeti"ne sahip olabilme İm
kanı kalrrıa.Qığıanlaşılmalıdır. Batııqoplu.ınlann ve tabii kamu yönetimi sistem
lerlnin.l3auQı:illard'ınifadesiyle dışa, .değII içe. doğru yaşanacak birpatlama,. 
Omplosion) ilekeIldi kendilerini yok etmeleri konusu ise {elbette çok önemli 
Yansımalan olsa da) doğrudan "bizim sorunumuz"olarakgözükmemektedir. 
Fakat ll.atı Qışında yeralan bir,ülkenin,düşüneııleri olarakesasında yaPltlamız 
gereken, ',ı;ığdaş merkezileşmişkapitalist' ,devletin yönetim aygıtından" farklı 
"'S.atı c.lıŞl bir yönetseloluşum modeli"ninönce olabilirliği sonra danasıl olabi
kceğj;;pzerin9c,qdak1anwak olmalıdır. 
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