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KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI NASIL SINIFLANDIRILABİLİR? 
 

 
Birgül A. Güler 

 
Kamu yönetimi öğretimi, bütün diğer disiplinler gibi, alanda geliştirilmiş kuramsal 
açıklamaların sınıflandırılmasını gerektirir. Alan böylece bütün olarak görülebilir ve 
gerekli okumalar daha sistemli bir biçimde yapılabilir. Böyle bir amaç doğrultusunda, 
Amerikan yaklaşımları temel alınarak, var olan açıklamaları dörtlü sınıflandırma içinde 
değerlendirmek yararlı görünmektedir.  
 

(1) Burada açıklanması gereken önemli bir özellik vardır: Aşağıdaki dörtlü 
sınıflandırma “kamu yönetimi” okullarının sınıflandırmasıdır.  

 
Kamu yönetimi (public administration), yönetim düşünü dünyası içinde özel bir disiplinin 
adıdır. Beşbin yıllık yönetim düşünü içinde son yüzyıllık dilime verilen ad olma özelliği 
taşır; bu zaman diliminde okulların geliştirildiği coğrafya ABD ülkesidir. Benzer 
bilgilerin toplandığı araştırma alanı Avrupa’da 17. yüzyıldan günümüze kameralizm, 
yönetim hukuku, bürokrasi başlıkları altında ilerlemiş ve genel olarak yönetim bilimi 
olarak adlandırılmıştır; bu tarihten önceki toplumlarda aynı bilgi alanı “bilim” olarak 
değil, yönetim düşüncesi adı altında toplanabilir.  
 

(2) Üzerinde durulması gereken ikinci nokta, aşağıdaki dörtlü sınıflandırma için 
zaman dilimlerinin mutlak kesinlik oluşturmadığıdır.  

 
Herhangi bir sınıflandırmada sınıfları adlandırma ve geçerli oldukları zaman dilimlerini 
belirleme, bazı temel varsayımların kabul edilmesine dayanır. Bu nedenle arsayımlar 
değiştirilince adlar ve zaman dilimleri de değişikliklere uğratılabilir. Aşağıdaki dört okul 
için belirlenen adlar ve zamanlar da böyledir. Bunların geriye ve ileriye doğru 
esnetilebilir olduklarını görmek gerekir. Klasik okul için 1925 yılı, bu görüşlerin kesilip 
geçersiz ilan edildiği tarihi anlatmaz. Aksine, bu okulun bazı açıklamaları 1930’lu 
yılların düşünce ve uygulamalarını güçlü bir biçimde etkilemeyi sürdürmüştür. Ama aynı 
yıllarda, neoklasik okulun savları yükseliş süreçlerini yaşamıştır. Benzer biçimde, 
“modern okul” 1950’li yıllarda belirirken, 1950 ve hatta 1960’lı yılların uygulamaları 
büyük ölçüde neoklasik okulun egemen etkisi altındadır. Yine, modern okulun en yaygın 
etki döneminin 1970’li yıllar olduğu söylenebilir. Neomodern okul etkisini, yönetişim 
kavramı çerçevesinde asıl olarak 1990’lı yıllarda göstermiştir. Bununla birlikte “belirişi” 
1970’li yıllardadır denebilir.  
 

(3) Aşağıdaki sınıflandırmaya uygun olarak, “kamu yönetimi” kuramlarının 
incelenebileceği başlıca kaynaklar, “Kamu Yönetimi Disiplini Ders Çerçevesi” 
olarak hazırlanmış olan metinde topluca listelenmiştir.  

Bu metin internetten de elde edilebilir: http://politics.ankara.edu.tr/~bguler/disiplin2.pdf 
   
 

http://politics.ankara.edu.tr/~bguler/disiplin2.pdf
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I. Klasik –geleneksel- okul [1900-1925] 
 
İlkeler yaklaşımı –Taylor...  
Süreç yaklaşımı –Fayol – Gulick .... 
 
(Diğer adlar: Leonard White, Appleby, Willoughby) 
 
II. Neoklasik –davranışçı okul [1925-1950] 
 
Sosyo-psikolojik davranışçılık –Mayo... 
Kararverme davranışı –Simon.... 
Demokratik davranış açıklaması – Waldo.... 
 
 
III. Modern okul [1950-1980] 
[Kamu yönetimi ve kamu politikası (public policy) alt alanlarını içerir] 
 
Sistem yaklaşımı  
Durumculuk – Koşulsallık Yaklaşımı 
Kültürcülük yaklaşımı 
 
 
IV. Neomodern okul [1980 - 2005]  
[Kamu yönetimi ve kamu politikası (public policy) alt alanlarını içerir] 
 
Yeni Kamu İşletimi (YKİ)Yaklaşımı 

Neomenajeryalist açıklamalar 
Kurumcu iktisat temelli kamu tercihi ; işlem maliyeti açıklamaları 

 
Yeni Kamu Yönetimi (YKY) Yaklaşımı [yönetişim kavramı] 

Postmodern açıklamalar 
Postyapısalcı açıklamalar 
Eleştirel teorici açıklamalar 

 
YKİ ve YKY için ortak destek alanı olarak örgüt(lenme) yaklaşımları  

Karmaşık Uyarlanabilir sistemler açıklaması 
Karmaşıklık (complexity) açıklamaları 
Kaos kuramı açıklamaları 
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Başka Bir Sınıflandırma: Eleştirel Teorici Denhardt Bakışıyla 
 
Kamu yönetimi disiplininde, yönetsel düşünce türlerini ya da kuramsal açıklamaları 
sınıflandırma çabası, çabayı gösterenin konumuna ve amaçlarına göre farklı çizelgeler 
elde edilmesine yol açıyor. Robert Denhardt’ın burada özetlenen sınıflandırması, kendi 
konumunu alternatif kol olarak vurgulamak amacı gütmüş görünüyor. Nitekim, 
sınıflandırmanın yapıldığı kitap, yönetim düşüncesi üzerine genel bir inceleme yapmayı 
amaçlamıyor. Kitabın konusunu, kamu yönetimde yaklaşımlardan birini temel kabul ve 
kavramları bakımından geliştirme işi oluşturuyor. 
 

Janet V. Denhardt, Robert B. Denhardt, The New Public Service, 
Serving not Steering, M.E. Sharpe, London England 2003. 

 
Kamu yönetimi alanında “eleştirel teori”den hareket eden Denhardt, 2003 tarihli 
çalışmasında alandaki yaklaşımları üçe ayırıyor. Ona göre kamu yönetiminde üç bakış 
açısı vardır. Bunlardan biri “eski kamu yönetimi”, ikincisi “yeni kamu işletimi”, 
üçüncüsü kendisinin de temsilcisi olduğu “yeni kamu hizmeti”... 
 
Sınıflandırılan yaklaşımların tümü, kamu yönetimi alanındaki Amerikan kuramlarından 
oluşmaktadır. 20. yüzyılın başlarındaki klasik “bilimsel yönetim okulu”, ortalarındaki 
neoklasik “davranışçı okul”, ikinci yarıdaki sistem, koşulsallık, kültürücülük 
açıklamalarını kapsayan “modern okul”, Denhardt sınıflandırmasında “Eski Kamu 
Yönetimi Anlayışı” başlığı altında birleştirilmiştir. “Neomodern yaklaşım”ın iki kolunu 
oluşturan Yeni Kamu İşletmeciliği ile Yeni Kamu Yönetimi anlayışları, yazara göre 
“new” olmak dışında ortak bir başlık altındaki iki kol değil, birbirlerinden farklı 
açıklamalardır. Yeni Kamu Yönetimi adlandırması, ona göre, “Yeni Kamu Hizmeti” 
yaklaşımını beslemiş dört alt damardan birini oluşturmaktadır. YKH postmodern, 
postyapısalcı ve eleştirel teoricileri toplayan bir genel başlık durumundadır.  
 
 
Denhardt’a göre Yaklaşımların Başlıca Özellikleri 
 
“Eski Kamu Yönetimi [Old Public Administration]. E-KY, disiplinin Amerikan 
versiyonunda Woodrow Wilson’la başlayan ve alanı (1) siyaset-yönetim ayırımına dayalı 
olarak, (2) yönetim parçasını ise verimlilik esasına göre çalışmakla yükümlü saymasıyla 
kurulan yaklaşımdır.  
 
Gulick tarafından ileri sürülen “siyaset ile yönetimin ayrılması güçtür” ve Appleby 
tarafından benimsenen “kamu yönetimi kamu politikası yapımı demektir” savlarına 
karşın, kamu görevlilerinin siyasetçilere hesap vermesine dayanan yapılanış, iki kesimin 
ayrılığı savının canlı kalmasına yol açmıştır.  
 
Yönetimin verimlilik ilkesine göre yapılanışı Taylor, L. White, Willoughby tarafından 
işlenmiş, komuta birliği, hiyerarşik yetki sistemi, işgücünün/işin bölümlenmesi, 
denetleme, eşgüdüm kavramları POSDCORB formülünde özetlenen incelemeler üzerinde 
ilerlemiştir.  
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Bu ilkeye Marshall Dimock mekanik bir verimliliğin yönetsel gerçekliğe uygun 
düşmediği itirazıyla karşı çıkarken, Simon, akılcı davranışın sınırlılığına dikkat çekmiş, 
Waldo verimlilik ilkesinin demokrasi ilkesine karşı iş görüşüne dikkat çekmiştir. Farklı 
yönetim bilimciler adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramların verimlilik karşısında 
ezilmelerine vurgu yapan itirazlar ileri sürmüşlerdir.  
 
“Yeni Kamu İşletimi [New Public Management]. Y-Kİ, bir yandan kamu tercihi 
teorisine dayanan “kamu politikası” yaklaşımından beslenirken bir yandan da 
“menajeryalist” bakış açısından beslenmiştir.  
 
Kamu politikası alanındaki çalışmalar, politika değerlendirme araştırmalarını kamu 
tercihi kuramına, maliyet-fayda analizlerine, rasyonel tercih modellerine, kısaca 
genellikle iktisat alanından alınan açıklamalara dayandırmışlardır. Daha sonra, politika 
uygulama aşamasına dönük çalışmaların öne çıktığı bu aşamanın analizlerinde dikkatin 
“public management” kavramına odaklandığı görülmektedir. (Bu terimin (management) 
kullanılmasıyla, sevk-idare davranışının ekonomik yorumu kastedilir; ‘public 
administration’ deyişiyle ise siyaset bilimi, sosyoloji, örgütsel analize dayalı bir bakış 
açısı benimsendiği çağrıştırılır)  
 
Kamu tercihi teorisi, “agency theory / kurumcu teori” ve “principal-agent theory / 
müvekkil-vekil teorisi” ile birlikte etkisini güçlendirmiştir. Menajeryalist bakış açısıysa, 
hem özel hem kamu sektöründe başarıyı yöneticilerin niteliğine ve profesyonelliğine 
bağlar. Buna göre sosyal ilerlemenin yolu daha yüksek verimlilikten geçer. Böyle bir 
verimlilik, bunu amaç edinmiş yöneticilerce yürütülen disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. 
Bu yüzden yöneticilere “yönetme hakkı” verilmeli, “yönetme serbestliği” tanınmalıdır. 
Toplam kalite yönetimi gibi yeni tekniklerle çeşitlenen bu kaynak, neomenajeryalizm 
olarak da adlandırılmaktadır. Osborn-Gaebler’in “reinventing government” başlıklı 
çalışması bu yaklaşımın örneklerinden biridir.  
 
Bu hareket, Amerika’da 1990’lı yılların ikinci yarısında eleştirilere uğramıştir. Eleştiriler, 
yaklaşımın içerdiği çelişkilere; yükselttiği değerlere; piyasa modelinden devşirme 
desantralizasyon ile kamu sektöründeki eşgüdüm ihtiyacı arasındaki gerilime; yürütme-
yasama organları arasındaki ilişki ve bunların rollerine odaklanmıştır. Eleştiriler ayrıca, 
özelleştirmenin demokratik değerler ile kamu yararı bakımından sorgulanması; 
neomenajeryalizmin doğruluk, adalet, temsil ve katılım gibi demokratik ve anayasal 
değerler üzerindeki tehditleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Eleştirilere karşın günümüzde 
devlet reformlarına rengini veren yaklaşım budur. 
 
“Yeni Kamu Hizmeti [New Public Service]. İlk iki bakış açısı, Wilson-Taylor-Gulick-
Simon ekseninde yükselmişti. Eleştirel konumu ise Dimock, Dahl, Waldo tutmuştu. 
Bunlar, Y-KH bakışının öncüleridir; yaklaşım daha sonra dört kanaldan beslenmiştir:  
 
(1) Demokratik yurttaşlık kuramları,  
(2) Topluluk [yerellik] ve sivil toplum modelleri,  
(3) Örgütsel insanilik [Golembiewski] ve yeni kamu yönetimi,  
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(4) Postmodern kamu yönetimi. 
 
İlkine göre yurttaşlık bir hukuksal statü değil, bireyin sahip olduğu haklar ve ödevlerle 
üyesi olduğu siyasal toplulukta siyasal sistemi etkileme kapasitesi olarak kavranır. 
Yurttaş, bireysel çıkarını uzun erimli kamu yararına bağlı gören kamu ruhuna sahip 
kişidir. Kamu ruhu,  adalet – katılma – müzakere içinde gerçekleştirilir. Yöneticiler 
yurttaşları yurttaş olarak görmelidir, seçmen, müvekkil, müşteri olarak değil. 
[Frederickson, Box, King-Stivers] Sonuncusuna göre, kamusal sorunlar nesnel ölçüler ya 
da rasyonel analizlerle değil “karşılıklı konuşmayla/söylem”le çözülür. Müzakere ve 
oydaşma akılcı değil deneyimsel, sezgisel, duygusal birliktelik temelinde yürütülebilir. 
(McSwite, Fox-Miller)” 
 
 
Yaklaşımların Temel Savları Bakımından Karşılaştırılması 
 
Denhardt’a göre üç yaklaşım on temel konuda aşağıdaki özellikleri sergilemektedir: 
 
Eski Kamu Yönetimi (E-KY), Old Public Administration 
Yeni Kamu İşletimi (Y-Kİ), New Public Management 
Yeni Kamu Hizmeti (YKH), New Public Service 
 

1. Temel kuramsal ve epistemolojik ilkeler 
E-KY: Siyasal kuram, saf sosyal bilimle donanmış toplumsal ve siyasal izah. 
Y-Kİ: Ekonomik kuram, pozitivist sosyal bilim temelinde daha inceltilmiş dialog 
Y-KH: Demokratik kuram, pozitivist, anlayıcı ve eleştirel dahil bilgiye farklı yaklaşımlar. 
 

2. Egemen akılcılık ve insan davranışı modelleri 
E-KY: Sinoptik akılcılık, “yönetsel adam” 
Y-Kİ: Teknik ve ekonomik akılcılık, “ekonomik adam” ya da öz-çıkarlı karar verici 
Y-KH: Stratejik ya da biçimsel akıl, akılcılığın çoklu deneyimi (siyasal, ekonomik, 
örgütsel) 
 

3. Kamu yararı kavramı 
E-KY: Kamu yararı siyasal olarak tanımlanır ve yasayla açıklanır 
Y-Kİ: Kamu yararı bireysel-tekil çıkarlar yığınını temsil eder 
Y-KH: Kamu yararı paylaşılan ortak değerler üzerinde bir diyaloğun sonucudur 
 

4. Memurun kimin için ve kime karşı sorumlu olduğu  
E-KY: Temsil edilenler - seçmenler [clients-constituents] 
Y-Kİ: Müşteriler [costumers] 
Y-KH: Yurttaşlar [citizens] 
 

5. Devletin rolü 
E-KY: Kürek çekmek (siyasal olarak tanımlanmış tek hedefe odaklanmış politikaları 
tasarlamak ve uygulamak) 
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Y-Kİ: Dümen tutmak (piyasa güçlerini serbest bırakmak üzere bir katalist olarak iş 
görmek) 
Y-KH: Hizmet vermek (ortak değerlerini yaratma, yurttaşlar ve topluluk grupları arasında 
çıkarları müzakere edip komisyoncu gibi halletme (brokering) 
 

6. Siyasal hedeflere erişme mekanizmaları 
E-KY: Mevcut kurumlar aracılığıyla programları yönetme 
Y-Kİ: Politika hedeflerine özel ve gönüllü kurumlar aracılığıyla erişmek üzere bunları 
harekete geçirecek yapılar ve mekanizmalar yaratma 
Y-KH: Üzerinde karşılıklı uzlaşmayı sağlayacak kamu, gönüllü, özel kurumlar 
koalisyonu yaratma 
 

7. Hesapverme yaklaşımı 
E-KY: Hiyerarşik. İdareciler demokratik olarak seçilmiş siyasal liderlere karşı 
sorumludur. 
Y-Kİ: Piyasa-öncülüğü. Bireysel çıkarlar yığını [The accumulation of self-interests], belli 
yurttaş (müşterilerce) gruplarının beklediği sonuçları sağlar) 
Y-KH: Çoktaraflılık [multifaceted]. Kamu görevlileri hukuk, topluluk değerleri, siyasal 
kurallar, mesleki standartlar ve yurttaş çıkarlarına duyarlı olmalıdır. 
 

8. İdari takdir 
E-KY: İdari görevliye sınırlı takdir yetkisi 
Y-Kİ: Girişimsel amaçları karşılayacak geniş serbestlik 
Y-KH: Gerektiği kadar takdir, ancak sınırlı ve hesapvermeye dayalı 
 

9. Örgütsel yapı 
E-KY: Bürokratik örgütler, otoritenin yukarıdan aşağıya işleyişi, müşterilerin kontrolü ve 
düzenlenmesi 
Y-Kİ: Temel kontrolün kurumda kaldığı desantralize örgütler  
Y-KH: İçsel ve dışsal liderliğin paylaşıldığı işbirlikçi yapılar 
 

10. Kamu görevlileriyle yöneticilerin güdü temeli 
E-KY: Ücret ve ödenti, memur koruması 
Y-Kİ: Girişimcilik ruhu, devletin küçültülmesine ideolojik istek  
Y-KH: Kamu hizmeti, topluma katkıda bulunmaya isteklilik 
 
Denhardt Sınıflaması Üzerine Bir Değerlendirme 
 
Bu ölçütlere göre, neomodern yaklaşımın postmodern, postyapısalcı, eleştirel teorici –
alan pozitivistlere de kapalı tutulmamıştır-, tüm kesimlerini birleştiren “Yeni Kamu 
Hizmeti”nde ortak payda, katılımcı yönetim modelinin yeni biçimidir. Bürokrasi-şirket-
STK üçlüsüne dayalı yönetişim kuramı...  Yönetişim kuramcıları, gerekli saydıkları temel 
koşullar kabul edildikçe, yönetsel örgütlenmenin “Yeni Kamu İşletmeci” uygulamalarına 
kapalı değillerdir. Denhardt’ın savunduğu yönetişimci Yeni Kamu Hizmeti, mali 
sermayenin para piyasalarındaki hareket mantığına koşut bir toplum yönetimi 
yapılanmasına yatkın görünmektedir.  
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