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Kamu Yönetiminde Değişme Nasıl Çalışılabilir - II:  
REFORMLAR BEYAZ DEVRİMLER KIRMIZI MI? 
 

Birgül A. Güler 
 
 
KONU: Yönetsel reform “kamu politikası” olarak yürütülen yönetsel olgulardan biridir. Dolayısıyla, 
reformu inceleme araçlarından bir bölümü, bu politikanın doğrudan ya da dolaylı, resmi ya da gayrıresmi 
belgeleridir.1 Ancak bu olgu, her zaman, ilgili politikanın dönemine özgü nitelikler sergileyen bir toplumsal 
mücadele ortamında belirir. Reform politikasının karşı savları incelenmeden, reform olgusu bir bütün 
olarak incelenmiş olmaz. Karşı savlar, reform politikasının araçlarından farklı araçlar kullanır; bunları 
irdelemenin yolu genel bir adlandırmayla “reform olayları”na yönelmekten geçer. Bu kısa metin, reform 
incelemelerini bütünlüğe kavuşturmaya hizmet edecek ‘olaylar’ üzerine çalışmanın araştırma sorularını 
içermektedir.  
 
 

*** 
 
Kamu yönetiminde değişme sorununu çözümlemenin başlıca araçlarından biri “reform” 
kavramıdır. Genel bir tanımlama, yönetsel reformun (1) yönetimle ilgili olmak, (2) 
bilinçli eylem olmak –amaçlılık-, (3) etkileri kalıcı değişiklik yaratmak, (4) iyileştirme 
sağlamak olmak üzere dört özelliğe sahip olduğunu söyler.  
 
Sayılan özelliklerin her biri başka sorular çağırır ve sonuçta tüm özellikler tartışmaya 
açık hale gelir. Konuyu oluşturan “yönetim” nedir ve ‘yönetim’in sınırları nasıl 
belirlenir? Amaç ilan edilmemişse ya da ilan edilen amaç ile gerçekte güdülen amaç 
arasında fark varsa amaç özelliği nasıl belirlenir? Kalıcı etki, ne kadar süreyle kalıcı 
etkidir? İyileştirme, ‘mutlak’ olarak nasıl tanımlanabilir? .... 
 
Özelliklerin tek tek tartışmalı olması bir yana, daha önemlisi, bu tanım böyle bir şeyi 
amaçlamasa da, “reform” kavramına ilişkin temel bir ön-kabul olduğunu açığa vurur. 
Birincisi, reform kavramı “amaçlılık” özelliğine sahipse, amaç bir toplumsal özne 
tarafından belirlenmiş ve ifade edilmiş demektir. Amaç belirleme, ‘amacı belirleyen 
kim?’, bir başka deyişle reformun “sahibi kim?” ya da “otorite kim?” sorularını sormayı 
gerektirir. Yönetsel reform, bir toplumsal güç tarafından amaçlandığına göre, dördüncü 
özelliği içeren “iyileştirme” özelliğinin anlamı da ortaya çıkmaktadır. İyileştirme’nin 
ölçütleri, belirlenen amaca ve amacı belirleyene “göre”dir. Bu durumda, yönetsel 
reformun genel, evrensel, her aktör için geçerli bir ‘iyileştirme’ özelliği taşımasını 
beklemek doğru değildir. 
 
“Reforma nasıl karşı çıkılabilir!” “Reform kötü birşey mi!” “Bu reform değil deform!” ... 
gibi nitelemeleri, reform kavramını tartışılması gereksiz “genel iyileşme süreci” olarak 
algılamanın yaygınlığına ve köklülüğüne gösterge saymak mümkündür. Evrensel-genel 
doğrudan söz eder gibi bir hayretle dile getirilen bu tür değerlendirmeler, doğrudan 

                                                 
1 Bu boyutla ilgili araştırma soruları bir başka “çalışma notu”na konu edilmişti: BAG, Kamu Yönetiminde 
Değişme Nasıl Çalışılabilir?, 10 Mart 2004. Birgül A. Güler ve Nuray E. Keskin, Devlet Reformunu 
Tarihten Çalışmak, AÜ SBF GETA Tartışma Metinleri, Ekim 2005.  
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doğruya modernleşme sürecinin yerleştirdiği alışkanlıklardır; bir başka deyişle evrensel 
geçerlik inancının kendisi tarihsel ve oldukça yenidir. Oysa reform olgusuna ilişkin 
görüşleri netleştirmek için, bunlardan başka sorular sormak gerekir: Reformun “amaçları 
neler?”, “amaçları belirleyen kim?”, “amaçlar ile yaratılmak istenen ne?”... Tutumu 
niteleyen tepkiler yerine olguyu açan sorular sormak, yönetsel reform olgusunun 
tarihselliğini ve siyasal-yönetsel alanda yürüyen bir toplumsal mücadele konusu 
olduğunu görmemizi sağlayacaktır.  
 
Tanıma göre yönetsel reform bir “siyasal-yönetsel eylem”dir; sonuçlandırıldığında 
yönetim yapısı üzerinde çeşitli değiştirici etkiler yaratmaktadır. Yönetim, tanımı gereği 
“sahipli” toplumsal olgudur. Böyle bir olgunun “kalıcı değişiklikler”e tabi tutulması, 
yönetimi oluşturan mevki, araç ve kişilerin olmadığı bir başka yerde yürütülemez ve 
yaşama geçirilemez. Demek ki, yönetsel reform, belli bir anda yönetme süreçlerinin 
kendisine müdahale olarak, bu süreçlerde yer alanlar tarafından ya da bunların yardımıyla 
ya da iktidar içinde yürütülen bir iç-mücadeleyle iktidarda bulunanların bir bölümünce 
yürütülür. Kısaca, yönetsel reform, iktidarda yer tutmuş olan toplumsal özneye ait bir 
kavramdır.  
 
İktidarda bulunan güç egemen irade haline gelmişse, “reform”, yerleştirilmiş genel 
ilkelerin ayrıntılarını örme olarak “reorganizasyon”a dönüşür. Kısmi, sürekli, genel 
ilkelere uygun ‘iyileştirmeler’... İktidarda bulunan güçler ortak bir paydada yükselmekle 
birlikte farklı tercihler varlık gösteriyorsa, statükonun parçaları arasında egemen irade 
haline gelme mücadelesi yaşanır ve “reform” yön belirleme bakımından keskinleşir. 
“Yön belirleme”, yönetsel mekanizmaların kullanılmasını zorunlu tutmakla birlikte, asıl 
olarak siyasal mekanizmalar üzerinden yürür. Siyaset, iktisadi ve toplumsal yaşamın 
“yoğunlaşmış hali”dir; reform böylece “devrim” ya da “karşı-devrim” olarak nitelik 
değiştirir.  
 
Reforma konu edilen yönetim teriminin cisimleşmiş, yapılaşmış, somut alanı “örgüt” ise, 
yönetimdeki değişiklikleri ‘reorganizasyon’ terimiyle karşılamak yeterlidir. Yönetim 
teriminin somut alanı “devlet” ise, bu durumda yönetimdeki değişiklikleri “devrim ve 
karşı-devrim”e doğru açılan tüm dereceleriyle “reform” terimiyle anlamak gerekir. Bu 
durumda yönetsel reform şöyle tanımlanabilir: “Talep edenin toplumsal konumuna göre, 
kendi konumunu güçlendirmek üzere belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, yönetme 
sisteminde yaratılması arzu edilen iyileştirmeler”dir.  
 
  
 

*** 
 
Reform, kendisine yönetme süreci içinde doğrudan ya da dolaylı olarak yer bulmuş olan 
toplumsal sınıf, zümre, grup, bireylerin amaçlı eylemidir. Bu nedenle reform süreçlerini 
incelemenin başlıca araçları “hükümdar aynaları”, “adaletnameler”, “nasihatnameler”, 
“siyasetnameler”, “layihalar”, “risaleler”, “anlaşmalar”, “raporlar” gibi yazılı belgelerdir. 
Bunlar, reform politikasını inşa edenlerle inşa tekniklerini tartışanları birlikte içerir. Bu 
tür belgelerde ortaya çıkan ‘içeriden eleştiriler’ de genel olarak reformun “yönü”nü 
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paylaşırlar. Aralarında, “yön”ü terk etme çağrısında bulunanlara da raslamak mümkün 
olabilir. Ancak hepsinin ortak noktası, o anda fiilen iktidarı kullananlara dönük bir yüz 
sergilemeleridir. 
 
Yönetsel reform politikası, “uygulama” aşamasında her zaman olağan ortam ve 
yöntemleri kullanmaz. Kimi örnekler, reform sürecinin başlatılmasını bir ayaklanma-
bunu bastırma, bir suikast-idam, bir hükümet darbesi-askeri darbe, bir savaş, vb... ile 
gerçekleştirebilir. Benzer uygulamalar, uygulama sürecinin devamı için sözkonusu 
olabilir. Ve, yine benzer siyasal-yönetsel tansiyon yükselmesi, reform uygulamasının 
sona erdirilmesinde rol oynayabilir. Yönetsel reform incelemeleri, reform yönetiminin 
araçları olarak bu tür tasarrufları incelemek ve reform olgusunu açıklamakta kullanmayı 
değerlendirme kapsamına almalıdır.  
 
Genel olarak yönetme süreci ve mekanizmaları dışında kalmış ya da bu platforma erişme 
şansı bulamamış olan toplumsal unsurlar, reform olgusunu inceleyenler için “görünmez 
hal” sergilerler. Bunun nedenleri, bu kesimin “yazma”, “raporlama” gibi araçları 
kullanma olanaklarının kısıtlı oluşu, bu olanaklara sahip olmayışları ya da belki bu 
araçların sözkonusu kesimin amaçlarına uygun düşmeyişi olabilir.  Bir başka neden, bu 
kesim “yazma”yı başarmışsa, bu kez yazılanı yayma, yayılanı arşivleme, gelecek 
kuşaklara aktarma olanaklarının “reform yönetimi” tarafından ortadan kaldırılmasıdır. 
Açıklaması ne olursa olsun, bu kesimlerin görüş ve değerlendirmelerine, reform 
yönetiminin görüş ve değerlendirmelerindeki gibi belgeler üzerinden erişmek çoğu 
zaman mümkün olmaz. Reform uygulamalarında yukarıda belirtilen yüksek toplumsal 
şiddet sergileyen olaylar, bu kesimin “görünür hal”e kavuştukları ve inceleme konusu 
yapılabilecek kadar somutlaştıkları durumlardır. Reform olgusunu bu cepheden 
irdelemenin araçları “isyan” 2, “ayaklanma”3, “kalkışma” gibi adlarla anılan olaylar ve 
reform dönemlerinde kurulan “mahkemeler” ile “idam”4lardır. 
 
Engelleme, baskı ve bastırma nedeniyle, yönetsel reform olgusunun rengi, genel olarak 
sanıldığı gibi “beyaz” değildir. Devlette reform, kimi örneklerde “devrim”lerden daha 
kırmızıdır.  
 

*** 
 
Devrimler şiddeti yüksek, oluşma zamanı uzun olsa da kendisi kısa süreli, yüksek şiddeti 
ve kısa süresi nedeniyle olsa gerek, “kanlı” toplumsal olgular gibi algılanır. Reformlar 
ise, şiddeti dışlamış, tahammül gücü yüksek, belki bu nedenle gerçekleşme süresi uzun, 
                                                 
2 Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, İstanbul 1984. Reşad Ekrem Koçu, Dağ Padişahları 
(Tarihimizdeki Büyük Şekaavet ve İsyanlar) İstanbul, 1962. Nedim Gürbüz, Anadolu Cayır Cayır 
(Osmanlı'yı Mahveden İsyanlar)., Yeni Asya Yayınları. Mayıs 1978.. 
3 İlkçağlardan Günümüze Kadar) Suikastlar ve Ayaklanmalar Tarihi [Hazırlayanlar: Nurdoğan Taçalan, 
Turgut Etingü], Milliyet Yayın Ltd. Şti. Yayınları, Tarih Dizisi: 24 Ocak 1973.; Abdülhadi Toplu, Tarih 
İçinde Anadolu Sakinleri ve İsyanlar-Ayaklanmalar Ocak Yayınları 1996. 
4 Rıza Zelyut, Osmanlı'da Karşı Düşünce ve İdam Edilenler Temmuz 1992 (2. Baskı), Alev Yayınları. Sadi 
Borak, İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına (Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler ve İdamlar) İstanbul 
Kitabevi: 21, İstanbul 1962.  Şapka inkılabı karşısında yer alan ve idam edilen İskilipli Atıf Hoca, “Frenk 
Mukallitliği ve İslâm” (1924) IXX, Çile Yayınevi, İstanbul. (1993 tarihli film: Kelebekler Sonsuza Uçar) 
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çoğu zaman küçük kavgalı ama genel olarak ikna süreçlerine dayalı barışçıl geçişler 
olarak kabul edilir.  
 
Gerçekte bu yargılar doğru mudur? Reformlar beyaz, devrimler kırmızı mıdır? 
 
Tarih, bu kavramlara bu renklerin pek de uygun düşmediğini gösteriyor. İnsanlığın 
toplumsal gelişimi, reformların kimi zaman devrimlerden daha kırmızı olduğunu 
düşünmemiz için çok sayıda örnek sunmaktadır.   
 
Osmanlı Devleti5 ve Türkiye Cumhuriyeti örneğine bakılarak yapılabilecek kısa bir 
reform dönemleri ve olaylar listesi, yönetsel reformların rengini tanımlamamıza yardımcı 
olabilir. Genel bilgilerimizi harekete geçirerek, başlıca reform dönemlerini ençok bilinen 
olaylarla birlikte düşündüğümüzde, ortaya şöyle bir görüntü çıkmaktadır:  
 
 
Reformlar Olaylar 
Lale Devri Reformları Patrona Halil İsyanı6, 1730 
Nizamı Cedid Reformu7 Kabakçı Mustafa İsyanı, 1807 
Vakayi Hayriye Reformları Halet Efendi İdamı, 1823 
Tanzimatı Hayriye Reformu [Paris Anlaşması]; halk direnişleri8 ; milliyetçi isyanlar 
Islahat Fermanı Reformu Milliyetçi isyanlar, bastırmalar, kopmalar 
I. Meşrutiyet Reformları [Berlin Anlaşması]; milliyetçi isyanlar 
II. Meşrutiyet Reformları 31 Mart İsyanı9 
Inkilaplar Şeyh Sait İsyanı ; İstiklal Mahkemeleri 
İdari reform II. Dünya Savaşı ; 27 Mayıs darbesi 
Yapısal uyarlama 12 Eylül darbesi 
 
Reform süreci ile olaylar arasındaki ilişki, çeşitli yönlerden sınıflandırmayı gerektirir. 
Araştırma amacına göre farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Reformla ilişkili görülecek 
olayların bir bölümü “reform yönetimine ait” uygulamalardır; yapısal uyarlama – 12 
Eylül gibi... Bir bölümü “reform yönetimine karşı” oluşun örnekleridir; laledevri – 
patrona isyanı gibi....   
 

*** 
 

                                                 
5 16. yüzyılda Kalender Çelebi Ayaklanması (1527), Celali İsyanları (1550-1603), Köroğlu Ayaklanması. 
6 Salahaddin Salahi, Destarı Salih Tarihi (Patrona Halil Ayaklanması Hakkında Bir Kaynak) [Hazırlayan: 
Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal], Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 117. 1962. 
7 Doç. Dr. Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu'nda Dağlı İsyanları (1791-1808) Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 344. Ankara 1983 ; Georg Oğulukyan'ın Ruznamesi) (1806-1810 
İsyanları) III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa [Çeviren: Hrand D. Andreasyan], 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 1702, İstanbul 1972. 
8 Uzun, Ahmet. Tanzimat ve Sosyal Direnisler. Istanbul: Eren Yayınları, 2002; Uluçay, Çağatay. XVIII ve 
XIX. yüzyıllarda Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri. Berksoy Basımevi, İstanbul  1955. 
9 Prof. Dr. Sina Akşin, Şeriatçı Bir Ayaklanma-31 Mart Olayı (3. Baskı), İmge Kitabevi Yayınları, 1994. 
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Yönetimde değişmeyi incelemenin elverişli araçlarından biri “reform kavramı”dır. 
Konuyu bu araçla incelemek, iktidardaki reformculuğun türlü belgelerini tüketmeyi 
gerektirir. Ancak bu, olgunun bir cepheden görünüşünü elde etmeyi sağlar. 
 
Reform olgusunu tam bir incelemeye tabi tutmanın ikinci aracı, “reform süreci 
olayları”nın dökümünü yapmak ve bu “olay”ları irdelemek, ilişkilendirmek, 
çözümlemektir. Reform yönetimince alınan önlemler olarak ‘olaylar’, reformun özüne 
ilişkin bir bakış elde etmeye yardımcı olacaktır.   
 
İktidarda olan reformcu açısından değil, bunun karşısında olan direnişçi açısından bakışın 
araçları “kalkışmalar”, “ayaklanmalar”, “isyanlar”, “mahkemeler”, “idamlar”,  vb.... 
toplumsal olaylardır. Bu yöndeki incelemeler, yönetsel reform olgusunu “politika olarak 
reform” boyutuyla incelemenin tek yönlü görüşünü düzelteceği için önemli ve gereklidir. 
Ama bir başka önemi daha vardır. Böyle bir inceleme, 19. yüzyıldan başlayarak 
oryantalizmin “batılı topluma göre kendi tarihini yapma yeteneksizliği” ile tanımladığı 
doğulu toplum ‘genetiği’ni, bu kez daha da genişleterek “yönetilenlerin tarihi” ya da 
“madun tarihi”10 adı altında bir kez daha üretmeye girişmiş görünen ‘postmodern’ 
açıklamalarla tartışma ortamı da yaratacaktır.    
 

                                                 
10 Necmi Erdoğan, “Devleti ‘İdare Etmek’: Maduniyet ve Düzenbazlık”, Toplum ve Bilim, S. 83, 2000. 


