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YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI : 
Dinsel ve Militer Kökler Üzerine 
 

 
Birgül A. GÜLER 

 
Küreselleşme sürecinin kaçınılmazlık olarak gösterildiği son çeyrek yüzyılda yaşanan 
gelişmeler, bazı yazarlarca ‘feodaliteye dönüş’ olarak yorumlandı. Buna göre son beşyüz 
yıllık siyasal iktidarın merkezileşme süreci sona eriyor, ulus-devlet yapılarının 
parçalanmasıyla kent-devletler, beylikler zamanlarına geri dönüş süreci canlanıyordu. Bu 
yoruma yol açan gelişmelerin düşünsel araçları, moderniteye karşı postmodernite 
savunucuları tarafından geliştirilmiştir.   
 
Yönetsel bakımdan ise merkezileşme sürecinin tersine dönüşü ve ademi merkezileşmenin 
(yerelliğin) yükselişi, yaklaşık yüzelli yıllık “bürokratik örgütlenme” çağının da kapanışı 
anlamına geliyordu. Bürokrasi, yirminci yüzyıl toplumlarının büyük kaldıracıydı; 
dünyanın hemen tüm ülkelerinde gelişmişlik düzeyi bürokratik örgütlenmede bulunulan 
düzey ölçülerek belirleniyordu. Azgelişmiş ülkelerde idari reform, modern devletin 
bürokratik yapılanışını gerçekleştirmek anlamına gelen ‘kalkınma idaresi’ yaratmaya ve 
bu idareyle tüm toplumu kalkındırmaya yönelmişti. Yirmibirinci yüzyıla doğru ise, hem 
gelişmiş hem azgelişmiş ülkelerde süreç tersine döndü; merkezileşmenin ve 
merkeziyetçiliğin biçimsel yapısı olan bürokratik örgütlenme, hem kalkınmanın hem 
demokrasinin başlıca engeli sayılarak kırılmaya başlandı. Bu sürecin düşünsel 
araçlarıysa, büyük ölçüde örgüt-işletme kuramcıları tarafından geliştirilmiştir.  
 
Yeni yönetim anlayışının örgütlenme-işletme araçları, eldeki önerme, kavram ve 
terimlerden kayda değer farklılıklar sergilemiştir. Ama en farklı olan şey, bu araçların 
genel olarak öğrenmek / benimsemek / düzelterek benimsemek / reddetmek için gerekli 
düşünme, tartışma ve eleştiri yöntemini kullanmayı neredeyse olanaksız kılan yapılarıdır. 
Araçlar, öne sürdükleri önermeleri çoğu zaman “kaçınılmazlık”, “zorunluluk”, 
uyulmadığı takdirde “treni kaçırmak”, “uygarlığın dışında kalmak”, acımasız ortam ya da 
rekabet tarafından “yok edilmek” biçiminde sunuluşlarıyla oldukça emredici bir görüntü 
sergilemişlerdir. Durum kader gibidir; sonuç ise kadere uymama halinde yok edici cezaya 
razı olma ya da durumun gereğini yerine getirme olmak üzere iki seçeneklidir. 
Cezalandırılmayı kimse seçmeyeceğine göre, sonuç tektir : TINA [There Is No 
Alternative!]  
 
Son çeyrek yüzyılda gelişmelerin seyri içinde yer alanlarca pek somut bir biçimde 
hissedilen “emredici” ve “yol gösterici” yeni tarz, felsefi – bilimsel düşüncenin tarzına 
oldukça uzaktır. Bu tarz daha çok dinsel düşüncenin ve militer yaptırımın tarzına yakın 
durmaktadır. Yeni yönetim anlayışının araçları, bu ‘ruhu’ nereden almaktadır? Bu 
saptamanın yerinde olup olmadığına ve sorunun daha ayrıntılı araştırmalara değer olup 
olmadığına karar vermek için, yeni yönetim anlayışının bazı temel kaynaklarına ve 
kavramlarına bakmak gerekir.  
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Toplam Kalite Yönetimi  
1980’li yıllardan başlayarak Japon kültürü kaynaklı bir yönetim tekniği nitelemesiyle 
gündeme gelen ve 1990’lı yıllarda askeri – sivil tüm bürokratik birimlerde hızla 
uygulamaya giren TKY Tekniği, “total quality management” çevirisidir. 
 
Konuyla ilgili kitaplarda, bunun genellikle, Amerikalı Dr. Deming’in Japonya’da 
keşfettiği bir araç olduğu anlatılır. Japonlar, yönetim teknikleriyle ilgilenen Dr. Deming’i 
davet etmişler, o da bu özgün tekniği modelleştirerek tüm dünyaya tanıtmıştır. Oysa 
olayların gelişimi pek böyle değildir. Dr. Deming’i Japonya’ya “davet eden” Japonlar 
değil, bu ülkeyi işgal etmiş Müttefik Kuvvetler’dir. İşgal ordusunun başında Amerikalı 
General MacArthur vardır; Dr. Deming başkomutanın danışmanı olarak çalışmıştır.1 
Japonya işgali 1945’ten başlayarak 1951 yılına kadar güçlü bir biçimde sürmüş, işgalin 
daha başlarında ülkede 350 bin civarında Amerikalı görevlendirilmiştir. Bir istatistikçi 
olan Dr. Deming, on yıl süren bu görevden sonra hep kritik ülkelerde görülür. 
Hindistan’da, 1959-1962 yıllarında Türkiye’de, Tayvan’da, Arjantin’de görev yapmıştır.2 
Bu uzmanın uluslararası görevleri öğretim üyesi ya da ilgili ülkenin davetlisi olarak 
ortaya çıkmamış, kendi hükümetinin görevlendirmesiyle hükümeti adına yapılmış işler 
olmuştur.   
 
TKY kavramının “toplam”ı, birkaç unsurun aritmetik toplanışıyla elde edilen toplama 
(sum) işlemi sonucu değil; tüm unsurların bir amaç doğrultusunda birbirinden ayrılmaz 
biçimde kaynaştırıldığı “bütünsel şey” (total) anlamına gelir. Buna göre, yönetim süreci 
içinde birbirinden farklı amaçları olan bireyler, gruplar, işveren-işçi, yönetici-yönetilen 
tarafları, belirlenmiş yönetsel amaç için tek tek varlıklarını yitirecek, amaç içinde 
eriyecek; her unsur varlığından ‘tümlük’ adına vazgeçerek kendini yeniden tanımlayacak 
ve yaşamını baştan kuracaktır. Tek’leri tek amaç içinde ‘tüm’ kılmak, kendi içinde 
kapsayıcı ve baskıcı bir çalışma düzeninden başka bir anlama gelmez.3   
 
TKY, yöntemin savunucuları tarafından sık ve özenle vurgulandığı gibi, bir işleyiş 
tekniği (“yönetim prosesi”) değil, bir felsefe ya da bir yönetim tarzı olarak yönetim 

                                                 
1 Adviser to the Supreme Command of the Allied Powers, Tokyo, 1947 and 1950; Teacher and 
consultant to Japanese industry, through the Union of Japanese Scientists and Engineers 1950, 1951, 1952, 
1955, 1960, 1965. Ayrıca Japonya’da JUSE (The Union of Japanese Scientists and Engineers) adlı örgüt 
1952 yılında Deming ödülü vermeye başlamış, bu ödül 1987 yılında diğer ülkelerden başvurulara da 
açılmıştır.  
2 Dr. Deming’in dış görevleri: Statistician, Allied Mission to Observe the Greek Elections, January-April 
1946; July-October ; 1946 Consultant in sampling to the Government of India, January and February 1947; 
December 1951; March 1971; Delegate from the A.A.A.S. to the Indian Science Congress, New Delhi, 
January 1947; Adviser in sampling techniques to the Supreme Command of the Allied Powers, Tokyo, 
1947 and 1950; Teacher and consultant to Japanese industry, through the Union of Japanese Scientists and 
Engineers 1950, 1951, 1952, 1955, 1960, 1965; Member of the United Nations Sub-Commission on 
Statistical Sampling, 1947-52; Consultant to the Census of Mexico, to the Bank of Mexico, and to the  
Ministry of Economy, 1954, 1955; Consultant., Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 1953; Consultant to 
the Central Statistical Office of Turkey, 1959-1962; Consultant to the China Productivity Center, 
Taiwan, 1970, 1971; Lecturer in Santiago, Córdoba (Argentina), and Buenos Aires, under the auspices of 
the Inter American Statistical Institute, 1971. www.deming.org/theman/biograpy [30 Aralık 2005] 
3 Bu yaklaşımın “totaliter” ve  baskıcı özü, üzerinde durmak gereken temel özelliktir. Dikmen & Dikmen, 
Her Derde Deva İksir: TKY, www.kamyon/politics.ankara.edu.tr    
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anlayışında “radikal” bir değişikliktir. Öngörülen değişiklik, en azından kurucu 
unsurların tek tek kendi varlıklarından ve kendi taraflarında olmaktan vazgeçme koşulu, 
ancak tek bir şeyin gerçekleşmesiyle sağlanabilir : Zihniyet değişikliği.  
 
Zihniyeti değiştirmek 
Zihniyet [mentality] kafayapısı ya da bilinç diye düşünülebilir. Arapça kökenli “düşünme 
yolu, düşünme biçimi” anlamına gelen bir sözcüktür. Zihin “bilincin istenç ve heyecan 
karışmadan algılama ve düşünme bölümü” olarak tanımlanmakta, bu tanımla “anlayış, 
kavrayış” anlamına gelmektedir.4 İnsan bilinci “tarih boyunca edinilmiş deneyimleri, 
bilgileri, daha önceleri işlenmiş düşünme yöntemlerini özümleyip yeni amaçlara ve 
görevlere yönelerek insanın bütün pratik faaliyetini yönetir ve realiteyi fikren algılar.” 
Eylem bilinci oluşturup şekillendirirken, bilinç de eylemi düzenleyerek etkiler.5 Zihniyet, 
kendini tavırda ortaya koyan bu düşünme biçimi toplamıdır.  
 
TKY, toplumların kafayapısını, ait oldukları tarihsel toplumsal gerçekliğin 
dayanaklarından, varsayımlarından, algılayış tarzından uzaklaştırmayı ve boşaltılacak 
yere kendi belirlediği başka bir dayanaklar, varsayımlar, algılayış tarzı kümesini 
yerleştirmeyi hedeflemektedir. Denebilir ki, sunduğu “yeni felsefe”, başlangıç noktası 
itibariyle “zihniyeti değiştirmek” gibi tarihe karşı adeta tarihüstü bir görev üstlenmiş 
durumdadır.  
 
Nitekim bu iş, yoğun anlam yüklenmiş yeni taşıyıcı terimlerle yürütülmektedir. Bunların 
arasında ikisi, “yeni zihniyet” için sahip oldukları yüksek önemle dikkat çekmektedir : 
Vizyon ve Misyon.  
 
Vizyon   
Sözlüklerde görülen genel anlamıyla vizyon rüya, kendinden geçme, esrime halinde 
görülen, hayal edilen şey;6 vahiy [Tanrı tarafından birine –peygambere duyurulan bir 
düşünce ya da buyruk] anlamlarına gelen bir sözcüktür. Yönetim alanına taşındığında, bir 
örgütün gelecekte bulunmak istediği konumu, gerçekleştirmiş olmayı istediği durumu 
anlatan cümledir. 
 
Örgütün vizyonu/büyük amacı gösteren buyruk/vahiy kim tarafından belirlenir?  Yeni 
yönetim anlayışına göre bu iş “lider”indir. Lider, buyruğu alıp çalışanlara taşıyacak 
olandır. Peki buyruğun kaynağı kimdir? Yeni yönetim anlayışı soruları bu açıklıkta 
sormaktan ve yanıtlamaktan genellikle uzak durmakla birlikte, bu sorunun yanıtını yolu 
betimlemeye başlarken daha en başta vermektedir: Kaotik, karmaşık, belirsiz, tahmin 
edilemeyen, büyük, küresel  yeni düzen...   
 
Ancak, bu büyük karmaşık düzene bakarak en üst doğruları bulmak çok özel bir iştir. 
Yeni yönetim anlayışı, bu özel görevi yerine getiren kişilerin varlığını kabul etmiş 
                                                 
4 Türk Dil Kurumu, Resimli Türkçe Sözlük, Ankara 1977.  
5 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, “An” [zihin, esprit, geist, mind, spirit] maddesi, s. 13; “Bilinç” 
maddesi, s. 41, Remzi Kitabevi, 1979; Materyalist Feldefe Sözlüğü, “Zihin” maddesi, s.529, “Bilinç” 
maddesi, s. 62, Sosyal Yayınları, 1972.  
6 Merriam-Webster Online Dictionary, ‘vision’ maddesi. 
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görünür. Yeni yönetim anlayışıyla birlikte, yönetim üzerine tavsiyelerde bulunan ya da 
model önerenlere guru, yönetim gurusu denmesi oldukça yaygın bir hal almıştır. Guru,  
(gu=karanlık, ru=aydınlık) Sanskritçe -Hind dilinden gelen ruhani lider, aziz, rehber, 
karanlığa ışık tutan öğretmen anlamına gelmektedir. Yeni yönetim düşüncesi kendi 
kuruluşunu vizyonların kaynağı “büyük sistem”, bu kaynağı ölümlülere anlatan “yönetim 
guruları” ve “örgüt liderleri”, misyonlarını yerine getirmek üzere vizyona adanmış 
“yöneticiler”, “çalışanlar –içmüşteriler”, “diğerleri –dış müşteriler” biçiminde bir Yeni 
Nizam’da gerçekleştirmiş durumdadır.    
 

“Gerçekte modern örgütsel söylemlerin en önemli özelliklerinden biri, çoğunlukla Hristiyanlıktan 
alınan dinsel söylem ve anlatıların hakimiyetidir.... Örgütsel reform tartışmalarına en ilgisiz olan 
kişilerin bile fark edebileceği üzere,vizyon oluşumu üst yönetim faaliyetlerinin en temel 
özelliklerinden biridir. Vizyonlar örgütlerin nereye gittiğinin ve en temel faaliyetlerinin neler 
olduğunun açıkça görülmesini sağlar. Pattison’un işaret ettiği gibi, modern örgütsel söylemler 
vizyon kavramını Yahudi-Hristiyan geleneğinden alır. Vizyonlar yaratıcıdan Tanrı’dan gelir. Bu 
vizyonlar daha sonra, özellikle seçilmiş karizmatik şahsiyetlere –peygamberlere verilerek, 
insanlara davranışlarını değiştirmeyi öğretmeleri sağlanır. Vizyonlar, alışkanlık ve kurulu davranış 
formlarını sorgulamakta kullanılır. ... Yeni savunucular için örgütsel vizyon geliştirmek, insanların 
çalışmaları, birbirleriyle ilişkileri ve kendileriyle ilgili bakış açılarını, toplumsal ve bireysel 
amaçlar (anlamlar) kazanarak değiştirmeleri için önemli bir araçtır. Bu anlayışın herşeyi daha iyi 
yapmak için mevcut güçleri ve düzenlemeleri alaşağı etme gibi uzantıları vardır.... Bunlar yeni bir 
anlayış içerebilir [Tanrı vizyonların içerikleri ile ilgili olarak insanlara danışmaz] ve kendini 
kanıtlama ihtiyacı ile sorgulamadan itaat edilmesi [rasyonel olmayan, vahy edilmiş, mistik şeyler, 
ki bunun mantıki uzantısı vizyonlara kolay kolay meydan okunamayacağıdır] ve sadece 
ölümlülerin [insanların] ilişki biçimlerini –örgütle, müşterilerle, birbirleriyle, kendileriyle- radikal 
olarak değişmeleri beklenebilir. Bu da, ilahi olarak emredilmiş yeni düzene uymak adına 
yapılmalıdır. Ronald Moe’nin de tartıştığı gibi, bu ‘dinsel algılama’ özel sektör kadar kamu 
sektörüne de nüfuz eder. Amerika’da Clinton yönetiminin Milli Performansı Gözden Geçirme 
Raporu’nda, Moe’ye göre anti-bürokratik ‘Hükümeti Yeniden Keşif Çalışması” teorik olarak 
sunulmaktan ziyade –başka bir deyişle test edilmesi gereken bir dizi önermeler olmak yerine- 
insanları kabul etmeye ve harekete geçmeye yüreklendiren bir dizi yargı cümleleri şeklinde 
sunulmuştur.” 7 

 
Misyon 
Görev, hizmet, memuriyet; belli bir görev nedeniyle bir yere gönderilmiş kimseler, heyet. 
Sözcüğün bu anlamları, ‘kilise tarafından amaçların propoganda edilmesi amacıyla 
görevlendirilmiş papazlar grubu’ kullanımına yaslanmaktadır.  
   

“... misyonun öncelikli anlamlarından biri Hz. İsa’nın İncilini dünyanın her köşesine taşımak ve 
insanları Hristiyan yapmaktır. Misyon aynı zamanda bir kişinin daha üst bir otorite –burada Tanrı 
tarafından özel bir konuyla görevlendirilmesi, örneğin bütün insanların inanmasını sağlama- ve 
bütün engellemelere rağmen tek bir bakış açısıyla bu misyonu gerçekleştirmesi anlamına 
kullanılmaktadır. ..  Misyon içinde bir grup insan, kendi grup ya da kabileleri dışındakilere göre –
kendi hedeflerine ne olursa olsun ulaşma yolunda- güçlendirilmişlerdir. Böylece maalesef 
Hristiyanlıktaki şeytana karşı savaş geleneği gibi yönetimi bilgilendiren birçok metaforla 
uyuşmaktadır.”8  

 

                                                 
7 Paul du Gay, Bürokrasiye Övgü –Weber, Organizasyon, Etik, Değişim Yayınları, 2002, s. 106-vd. 
8 A.k. Gönderme: R. Moe, “The re-inventing government exercise: misinterpreting the problem, misjudging 
the consequences”, Public Administration Review, 54/2, s.111-122. 
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Yeni yönetim anlayışına göre işlevsel işbölümü ve uzmanlaşma arttıkça, 
yönetici/bürokrat ahlaki sorumluluğu bir yana bırakarak teknik sorumluluğa yaslanmıştır. 
Vizyon ve misyon kavramları, bürokratik işbölümünün çalışanı işine ve örgütüne 
yabancılaştırıcı etkisine karşı, çalışanların birbirinden ayrılmış “iş alanı” ve “yaşam 
alanı”nı bir bütün haline getirme amacına odaklanmıştır. Aşağıdaki “örgütsel misyon 
bildirisi”, bu özelliğe iyi bir örnek sayılabilir. Metinden görüleceği gibi, örgüt çalışanların 
hem işlerinden hem ailelerinden zevk almalarıyla ilgilenmekte, çalışanlardan kendilerini 
vizyona “adama”larını istemekte, yalnızca işlerini yapmalarını değil “ilham” [=yaratıcı 
bir eyleme iten içe doğma, yaratıcı coşku, esin9] ve “yaratıcılık”larını da talep etmektedir.  

 
Dünya Bankası bildirgesindeki bu bütünleme, yani bireysel varoluşu tüm kaynaklarıyla 
birlikte adanma usulünü kullanarak iş ile; işi ve aileyi de “zevk” kavramında birleştirme 
işleminin sonucu ilginçtir. Dünya Bankası, en tepedeki ya da en derindeki erdemi “zevk 
alma duygusu” olarak tayin etmiş görünür. Yeni yönetim anlayışı böyledir; yeni anlayışın 
özgün yönü, insan ve topluma ilişkin “en derin” dinsel ve felsefi yargıları, yönetmelik ve 
talimatların sert hükümlerine dönüştürme yeteneğine sahip olmasıdır.   
 
Gerçekten de bu yeteneğin uygulama alanı şaşırtıcı ölçüde geniştir. Ülkemizde ilköğretim 
okullarından polis örgütüne kadar her yerde rastlanan “etik sözleşmecilik” bunun iyi bir 
örneğini oluşturmaktadır.  
 
Mükemmellik 
Zihniyet değişikliği isteminde bulunan, bunun için izlenecek yolu vizyon ve misyon 
kavramları çevresinde belirleyen ve TKY zihniyetini kendisi için temel sayan 
[“mükemmelliğe erişmek toplam kalite bilinci gerektirir”] bir başka kanal, yine 1980’li 
                                                 
9 Türk Dil Kurumu, a.g.k. 

Dünya Bankası’nın Misyon Bildirimi 
http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN  
 
Rüyamız yoksulluktan arınmış bir dünyadır [Bu ana vizyon/vahiy olsa gerekir: Yoksulluğu yok et!] 

Yoksulluğa karşı kalıcı sonuçlar verecek bir hırs ve profesyonellik. [Çalışanları buna güdüle!] 

Kaynaklar sağlayarak, bilgileri paylaşarak, kapasite geliştirerek ve kamu ile özel kesimlerde ortaklıklar 
oluşturarak halkın kendisine ve çevresine yardımcı olmasını sağlamak. [Herkesi buna güdüle!] 

Dinlemesini ve öğrenmesini bilen istisnai yetenekleri olan değişik türde ve kendini adamış çalışanları 
cezbedecek, coşkulandıracak ve yeşertecek mükemmel bir kuruluş olmak. [Mükemmelliği/tümü ara!] 

İlkelerimiz: Müşteri odaklı, ortaklıklarla çalışan, kaliteli sonuçlardan sorumluluk duyan, mali 
dürüstlüğe ve maliyet etkinliğine adanmış, ilhamlanan ve yaratıcı. [ Müşteri – kalite – maliyet odaklı ] 

Değerlerimiz: Kişisel dürüstlük, doğruluk ve bütünlük, taahhüt, ekipler halinde birlikte çalışmak – 
açıklıkla ve güvenle, diğerlerini güçlendirmek ve farklılıklara saygı göstermek, risk almayı ve 
sorumluluk üstlenmeyi teşvik etmek, işimizden ve ailelerimizden zevk almak. [Ahlaki durum?] 

 

http://www.worldbank.org.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN
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yıllarda yükselen ‘mükemmellik yaklaşımı’ olmuştur. Bu yaklaşım, kitabı on yıl sonra 
1992’de Türkçe’de yayımlanmış olan Thomas Peters adlı yazarın çalışması irdelenerek 
öğrenilebilir.10 
 
Mükemmellik, “excellence” sözcüğünün çevirisidir. Excellence sözcüğü ‘fazilet, 
üstünlük, seçkinlik” anlamlarıyla yüklüdür. Yazarın kitabına başlık olarak seçtiği 
“mükemmeli arayış”, Hristiyan düşüncesinde olgun insanın özelliklerinden biri olarak yer 
almaktadır. Bu inanca göre insanın hem amacı hem de ruhsal olgunluğunun göstergesi 
olan ‘mükemmelliğin peşinde koşmak’ Tanrısal bir görevdir. Bu arayışa girilmedikçe 
yaşam tatsız ve soğuk birşeydir. İnsanlar ortaklaşa, sürekli, başkalarınca değerlendirilip 
değerlendirilmediğine aldırış etmeksizin, sahip oldukları yeteneklerin tümünü kullanarak 
yapabileceklerinin en iyisini yapmalıdırlar. Herkes, başkasının yaptığından daha iyisini 
değil, kendi yapabileceğinin en iyisini yapmanın peşine düşmelidir. Yaşam böylece 
Tanrının isteğine uygun, insanın tad aldığı, zevkli birşey haline gelecektir.11  
 

“Sistemin mükemmelliği –yayılan bir dürüst kişilik ve toplum ruhu- anlayışı içinde yeni hayatı 
hisseden modern yönetim söylevleri, çalışmayı kişilere empoze edildiği üzere acı veren bir 
zorlama olarak ya da üstlenilmiş bir faaliyetten ziyade kişisel özgürlüğün ve tatminin en önemli 
anlamı olarak tanımlarlar. ... hayat, yeni örgütler içinde “romantik kalite”ye sahiptir. ... Geleneksel 
bürokratik örgütlerde roller öyle belirlenmiştir ki, ilişkiler daha biçimsel ve kuralcı olma 
eğilimindedir. Prosedürler ve kurallar tarafından kesin olarak tanımlanan işler aynı zamanda 
insiyatif ve yaratıcılığı zorlaştırmakta ve psikolojik olarak baskıcı bir ortam yaratmaktadır. [Buna 
karşın] modern örgütler yeniden yapılanarak insanları birbirine yakınlaştırmakta ve insan 
ilişkilerini daha önemli kılmaktadır...... Sonuç olarak mekanikliğe bağımlılığı azaltma ve dikey 
yönetim yapısından çok yatay yönetim yapısını oluşturarak eşitliği artırma, küçük çalışma grupları 
içinde yarışmacılık ruhunu geliştirme, bireysel sorumluluklarını ve kendi yönetimleri içinde fikir 
ve planlarını açıklama eğilimi içermektedir. .. 12 

 
“Romantik kalite”nin bedeli, çalışanların tüm yaşam alanlarının iş yaşamı tarafından ele 
geçirilmesidir. Fakat bu işgalin, çalışanlar bundan zevk aldıktan sonra, ne sakıncası 
olabilir! 
 
Mükemmellik Arayışı’nın yazarı da yönetim ‘guru’larından biridir. Ve Guru Peter, 
mühendislik eğitimi gördükten sonra Amerikan Deniz Kuvvetleri ile Beyaz Saray’da 
çalışmış bir devlet görevlisidir. Yönetim guruluğu, kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra 
başlamıştır.  
 
Strateji – Stratejik Planlama 
Yeni yönetim anlayışı, yukarıdaki kavramların genel hareketini, “strateji” terimine 
bağlamıştır denebilir. Bu sözcüğün savaş sanatından doğduğu bilinmekte, çok sayıda 
kaynak etimolojik kökeninin Yunanca generallik sanatı anlamına gelen stratEgia 
stratEgos terimleri olduğuna işaret etmektedir.  

                                                 
10 Thomas Peters, R. Waterman, Yönetme ve Yükselme Sanatı -Mükemmeli Arayış, (Çev. Selami Sargut), 
Altın Kitaplar 1987. [Orj. In Search of Excellence, Lessons from Americas Best Run Companies, Warner 
Books, 1982] 
11 J. Hampton Keathley, “Mark #11: The Pursuit of Excellence”, Marks of Maturity: Biblical 
Characteristics of a  Christian Leader, http://www.bible.org/page.asp?page_id=454 .  
12 Paul du Gay, a.g.k., s. 102-103. 
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Subsidiarite –Yerellik İlkesi 
 
Subsidiarite, bazı kaynaklarda Türkçe’ye “hizmette halka yakınlık” ya da “yetki ikamesi” 
olarak çevrilmiş olan bir Avrupa Birliği ilkesidir.  
 
Terimin başlıca kullanım alanı askerlik sanatıdır. Bu alanda ‘yalnızca ihtiyaç anında 
savaşa katılan yedek -ihtiyat birlikleri” demektir.  
 
Sözcüğün tarihsel araması yapıldığında Aristo’ya kadar uzanan bir geçmiş bulunmakla 
birlikte, toplumsal sistemin yönetimi için kullanılışına Katolik Kilisesi kaynaklarında 
rastlanmaktadır. Kavramın açık biçimde kullanıldığı ilk resmi belge, bu kilisenin 1931 
yılında açıkladığı “Quadragesimo Anno” bildirgesinde kullanmıştır. “Kırkıncı Yıl 
Bildirgesi, kilisenin 1891’de kabul ettiği ve 1931 görüşlerinin temeli atılmış olan “Rerum 
Novarum – Yeni Düzen” bildirgesine gönderme yapmaktadır. 13  
 
Kilise’ye göre subsidiarite, evrensel genelgeçerliği olan bir toplum felsefesi ve etik 
ilkesidir. Toplumsal yaşamın tüm alanlarında uygulanması gerekli görülen bu ilke, insana 
toplum karşısında üstünlük tanımaktadır. İnsan toplumdan önce yaratıldığına göre, düzen 
insandan başlayarak kurulmalıdır. Toplumsal yapılar, birey ve bireye en yakın birimler 
yararına düzenlenmelidir. Görev ve yetkiler bireyden ve bireye en yakın birimlerden 
başlayarak dağıtılmalı, alt birimler yükü kaldırabildikleri sürece üst birimler bunlara 
karışamamalı, ancak yetersiz kaldıklarında müdahale etmeli, müdahaleleri ise yardım 
etmekle sınırlandırılmalıdır. Bireye en yakın birimler mahalle örgütleri, loncalar, meslek 
birlikleri, dernekler, vakıflar, kısaca günümüzde sivil toplum örgütleri olarak bilinen 
yapılar başlangıç olmak üzere, yerel yönetimlerden taşra yönetimi ve merkez örgütüne 
doğru uzanan devlet örgütlenmesini içermektedir. Anlayış, bu toplumsal nizam ile devleti 
sınırlandırmaya hizmet etmektedir. 14  
 
Subsidiarite ilkesi, yeni yönetim anlayışı kapsamına, Avrupa Birliği’nin kurucu belgesi 
olan 7 Şubat 1992 tarihli Maastricht Sözleşmesi’yle girmiştir. Egemenlikçiler ile 
federalizm yanlıları arasında tartışmalara konu olan düzenleme, daha sonra Fransa 
tarafından yapılan anayasa değişikliğiyle ülke anayasalarında da belirmeye başlamıştır.   
 
Bir Değerlendirme 
Günümüzde İslami düşüncenin siyasallaşması sorunu yaşanırken, aynı anda Hristiyan 
düşüncenin yönetselleşmesi sorunu yaşanmaktadır. İki inanç sisteminin toplumları 
düzenleme istekleri şiddetli bir çatışma görüntüsü sunabilir; gerçekte ise aydınlanmacı 
akılcılığa karşı bir tür ortak yürüyüş olduğu görülmektedir.  
 
Çok sayıda ülkede, özellikle Türkiye’de laiklik ilkesinin kaldırılması/korunması 
çevresinde yapılan tartışmalar bu denli şiddetle yükselirken, yeni yönetim anlayışıyla 
gelen dinsel düşünceye dayalı yönetim modelleri ve tekniklerinin adeta tartışma dışı 

                                                 
13 Bilal Canatan, Yerellik İlkesi, Galeri Kültür Yayınları, Ankara 2001, s. 1-2; 24.  
14 A.k., s. 30-34; s.100. 
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kalması, hem özel kesimde hem kamu kesiminde büyük bir hızla kabul görmesi ve 
uygulamaya girmesi nasıl açıklanabilir?  
 
Yeni yönetim tekniklerinin değiştirmek üzere yüklendiği “yerleşik zihniyet”in başlıca 
özelliklerinden biri, açıktır ki ifadesini laiklik ilkesinde bulur. Bu kısa yazıda 
gösterilmeye çalışıldığı üzere, “yeni zihniyet” ise, ikna ve yaptırım gücünü dinsel 
düşünme temelinden almaktadır. Gerekçeleri ile araçlarını dinsel düşüncede bulan bir 
yönetim düzeni uygulamaya yerleştikçe, laiklik ilkesini savunmak için gerek duyulacak 
gerekçe ve araçlar giderek ortadan kalkacaktır. Belki bir kez daha vurgulanması 
gerekebilir: Günümüzde laik toplumsal yaşam üzerindeki aşınmanın siyasal kaynağı 
İslami düşünce sistemi olmakla birlikte, yönetsel kaynağı İslami düşünce sistemi değil, 
Hristiyan düşünce sistemidir. Dinsel düşünme sistemi yönetim yapısına, batıdan transfer 
edilen ‘yeni yönetim anlayışı’yla yön vermektedir.   
 
Genel Sonuç 
Yeni yönetim zihniyeti “civic” kavramının yurttaşlığa ait ve genel toplumsal işler olma 
anlamlarıyla sivil değildir; dinsel ve militerdir. Bu özelliği nedeniyle demokratikleşme 
hedefine hizmet etme yeteneğinden yoksun bulunmaktadır.  
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 


