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YÖNETİM DÜŞÜNÜNDE ÜÇÜNCÜ BOYUTU ARAŞTIRMAK 
 

Birgül A. Güler 
 
 
Yönetim düşünü alanı, çağımızın sorunları bakımından derinleşme amaçlanarak sınıflandırma 
yapılırsa, dört boyutludur.  
 
Birinci boyut “yönetim düşüncesi”dir: Alt sınıflandırma gereğini şimdilik atlayarak, mitolojik 
bilgiden kapitalist üretim biçiminin yönetim düşününe kadar büyük bir çeşitlilik gösterir. İkinci 
boyut “yönetim bilimi”dir: 17. yüzyıldan günümüze uzanan Avrupa kameralizmi, yönetim 
hukuku, yönetimbilimi, kamu yönetimi alt başlıklarından oluşur. Üçüncü boyut “sosyalist 
yönetim düşüncesi”dir: 19. ve 20. yüzyıl sosyalist yönetim sistemlerinin kuruluşuna ilişkin bilgi 
alanıdır. Dördüncü boyut “kurtuluşçu yönetim düşüncesi”dir: 18. yüzyıldan bu yana sömürgecilik 
ve emperyalizm karşısında bağımsızlık hareketleri çerçevesinde oluşturulan, bir dönem “üçüncü 
dünya” diye anılan ülkelere özgü bilgi alanıdır.1 
 
Bu geniş kapsamda bilgilerimizin görece zengin olduğunu söyleyebileceğimiz boyut ikincisidir. 
İkinci boyut, Türkçe yönetim yazını “kameralizm” parçası bakımından oldukça zayıftır. Yönetim 
hukuku, yönetimbilimi, kamu yönetimi parçaları Türkçe yazının görece güçlü olduğu başlıklardır. 
Türkçe yazında, yönetim düşününün diğer boyutlarına ilişkin ciddi ve etkileyici çalışmalar 
üretilmiştir. Ne var ki, yerleşik akademik bakış açısının alanı tanımlayışı nedeniyle bunlar görüş 
ve bilgi alanımız dışında kalmış durumdadır. Güncel akademik görevlerimizden biri, var olan 
birikimi gün ışığına çıkarmak ve bilinen nedenlerle sık sık koparılan kuşaklar arası ilişkiyi 
yeniden kurarak yönetim alanına ilişkin bilgilerimizi hızla bütünleştirmek ve derinleştirmektir.  
 
Yönetim düşününde üçüncü boyutu araştırmak, sosyalist yönetim düşüncesi üzerine çalışmak, 
sosyalist sosyoekonomik örgütlenme tarzının kendisine ilişkin kurucu bilgi üzerine çalışmak 
demektir. Bu araştırma için genel bir çerçeveye sahibiz; ancak bu çerçeveyi araştırma işi için, 
daha başlangıçta inceleme örnekleri bulabilir miyiz?  
 
Bu yazı, bir inceleme örneğini tanıtmakta, bu örneğe ilişkin bilgilerimizin neler olduğunu, 
özellikle Türkçe yazında hangi uzmanlık alanı sınırları içinde üretildiğini ortaya koymak 
amacıyla kaleme alınmıştır. Yazı, internet sitesinde yayımlandığı genel başlığın da açıkça 
anlattığı gibi genişletilmek üzere hazırlanmış bir “çalışma notu”dur. 
 
Bir analiz aracı: 1965 Reformu ya da “Liberman Tartışması”2 
 
Yönetim bilimi alanını Avrupa-ABD ekseninde üretilen bilgilerle sınırlı bir alan sayma geleneği, 
çağımız toplumlarının sahip olduğu yönetim bilgisinin heyecan verici genişliğinden yoksun 
kalma anlamına gelir.  
 

                                                 
1 Bu sınıflandırma için: http://politics.ankara.edu.tr/~bguler/yondusunu.pdf  
2 Konuya dikkatimi İbrahim Güler çekti. En temel kaynakları bulup çıkaran ve bazılarını doğrudan sağlayan da 
kendisi oldu. Teşekkürlerimi burada da belirtmekten mutluluk duyuyorum.  
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Sosyalist yönetim sistemi, 1917 Bolşevik Devrimi öncesi ve sonrasıyla bir bütün olarak geniş 
yönetim tartışmalarına sahiptir. Sistemi bir bütün olarak görebilmek için, Sovyet tarihi üzerinde 
çalışmak gerekir.  
 
Böyle bir çalışma yapmaksızın, bu notun amacı doğrultusunda olgulardan birini seçebiliriz. 
Türkçe yazında doyurucu çalışmalar bulabileceğimiz örnek yönetsel olgulardan biri “1965 
Reformu” ya da “Liberman Tarışması” diye bilinen süreçtir.  
 
Yönetim bilimi alanında konuyu irdeleyen bir Türkçe kaynak 1976 tarihlidir:  
 

Kurthan FİŞEK, “Yönetimde Özendirme ve “Liberman Tarışması”, Amme İdaresi 
Dergisi, 9/1 (Mart 1976), s. 31-49. 

 
Konuyu yönetim değil iktisat alanından irdeleyen ve ilgisini “planlama” olarak belirlemiş bir 
diğer kaynak, ilk baskısı 1973 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nce yapılmış şu çalışmadır: 
 

Korkut Boratav, Sosyalist Planlamada Gelişmeler, Savaş Yayınları, İkinci baskı, 
Ankara 1982. 

 
Son günlerde yayımlanan bir başka çalışma ise, konuyu kamu maliyesi uzmanlık alanından 
irdelemiştir:  
 

Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, Merkezi Planlamada Mali Teşvik Sistemi –Sovyet 
Deneyimi, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa 2005 

 
1965 Reformu, dönemin başbakanı Kosigin döneminde başlatılmıştır. Bu, Bolşevik sosyalist 
örgütlenmenin çözülüşünü temsil eder. Çözme harekatının anahtar kavramları “özerklik” ve 
“yerellik”tir. Liberal düşüncenin yerel yönetimleri yücelten “ara yapı” kavramı, burada işletmeler 
düzeyinde yeniden yaratılmıştır. Her iki düşüncede de “devlet/toplum yararı” ile “bireysel yarar” 
arasındaki uzaklığı azaltmanın işlevsel aracı ikisi arasında orta ölçek biçiminde yer alan şeydir: 
Ara yapı ilki için yerel yönetim, ikincisi için işletmeler ve yerel yönetimler. 
 
“1965 Reformu” olarak yürürlüğe koyulan önlemler “maddi özendiriciler” yani işçilere ve 
işletmelere kardan pay verme ile “manevi özendiriciler” yani işçilere ve işletmelere “halk 
kahramanı” nişanı verme gibi uygulamalar içeren iki özendirme üzerine kurulmuştur. Bu reform, 
merkeziyet esasına dayanan sosyalist örgütlenmeyi piyasa esasına dayanan kapitalist 
örgütlenmeye doğru iten yönleri nedeniyle Batı dünyasının ilgisini yoğun biçimde çekmiş, ilgili 
makale ve devlet kararları hızla İngilizceye çevrilmiş, yaygın tartışmalara neden olmuştur.  
 
“Liberman Tartışması” olarak da bilinen bu reform, aynı anda iki sorunu analiz etmemize olanak 
verir. Birincisi bu reform Bolşevik sistemi çözmektedir; doğal olarak çözdüğü şey hakkında 
oldukça çok bilgi sunar. (Ancak bu bilgi, “çözme amacı” üzerine kurulduğu için çözdüğü şeyi 
hep eksiklikleri, yanlışlıkları bakımından tanımlar ve kimi zaman kanıtları gerçek-dışı ya da 
abartılıdır.) İkincisi bu reform yeni-tip sosyalizm yaratma hedefiyle başka bir sistem 
öngörmektedir; yeni sistemin değerleri sık sık piyasa ekonomisi/kapitalist örgütlenme 
değerleriyle buluşmaktadır. Değerler (insanın doğası nedir? Toplumda devletin rolü nedir?...) 
bakımından tartışmalar ateşlidir; ama daha ilginç olan, öngörülen “somut örgütlendirme 
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mekanizmaları”dır. Bu mekanizmalar piyasa ekonomisi/kapitalizm için pek tanıdık değildir; ateşi 
düşük bu boyut, asıl üzerinde durulması gerekeni oluşturur. 
 
Başvuru Kaynakları Hakkında 
 
Konuya ilişkin kaynakların ve bilgilerin “yönetim yazını”ndan çok iktisat alanında toplandığını, 
burada da asıl olarak planlama başlığı altında yer aldığını yeniden vurgulamakta yarar vardır. 
İncelemelerde bu kaynaklara başvurmak, ama bunlardan “yönetim düşüncesi” kaygısıyla 
davranarak yararlanmayı başarmak gerekir. 
 
Bir başka kaynak grubu, genel olarak Sovyet sistemi üzerine yazılmış olanlardır. Türkçe yayın 
dünyası bu bakımdan oldukça zengindir. Yönetim bilimi çalışanların sorularından oldukça uzak 
sorularla kaleme alınmış, “veri” ve “olay sıralaması” bakımından zengin sayılabilecek bu tür 
kaynaklara bir örnek verebiliriz:  
 

Jean-Marie Chavier, Sovyetler Birliği: Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler (1917-
1988), (Çev. Temel Keşoğlu), BDS Yayınları, İstanbul? 1990.  

 
Kullanılacak kaynaklar, sovyet sistemine karşı tavırlarını çoğu zaman açık biçimde ortaya 
koymaktadır. Bu açıdan daha örtülü davranan kaynaklara da rastlanır. “Yönetimi mekanizması 
itibariyle çözmek isteyen” araştırmacının, amacına uygun yol alabilmesi için her iki durumda da 
tetikte durması, bu alanı incelemenin neredeyse başlıca koşullarından biridir. 
 
Neden İncelemeli?  
 
1965 Reformu ya da Batı dünyasının verdiği adla “Liberman Tartışması”, sovyet sosyalist 
sistemini Gorbaçev’in “perestroyka” ve “glasnost” dalgasına, oradan da iflasa sürükleyen 
başlangıç noktası olmuştur. SSCB sisteminin, çoğu kesimi hayrete düşüren bir hızla yıkılışı, 
gerçekte otuz yıllık bir evrim süreci yaşandığı farkedilince çok da “hızla” gerçekleşmemiş 
görünür. Bu konuyu “yönetimin reformu” başlığı altında irdelemek, yönetsel olguların siyasal 
sonuçlar doğuran öncelikli pozisyonlarını anlamak, kavramak bakımından oldukça yararlı 
olacaktır. 
 
Ama belki daha önemlisi, bu tarihsel örnek, 1980’lerde neoliberal yönetim reformlarının 
Türkiye’de ilerleyişini, tarzını, araçlarını, sonuçlarını anlamamıza doğrudan yardımcı olacaktır. 
Bu reformların ilkeleri ile 1965 Reformu’nun ilkeleri ve savları arasındaki benzerlikler ilginçtir.  
 
SONUÇ: ARAŞTIRMA SORUSU 
 
1965 Reformu’nu incelemek, yönetimin iki temel kavramını çalışmak anlamına gelir: 
 

• Özerklik 
• Yerellik 

 
Kamu örgütlenmesinin kendine özgülüğü “entegre bütünlük” özelliğinden kaynaklanır. Bu 
özelliğe her müdahale, kendine özgülüğü kırma etkisi yaratmaktadır. Ancak “entegre bütün”, 
hemen her zaman yalnızca “merkeziyet”den oluşmaz, aynı zamanda “ademi merkeziyet”i de 
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içerir. Temel sorun, “ademi merkeziyet”in merkeziyetin yapısal parçası olarak kurucu 
özelliklerini açık bir biçimde tayin edebilmektir. “Entegre bütün”ü güçlendiren bu “aksi boyut”, 
kendine özgü bütünü ortadan kaldırma potansiyeli karşısından nasıl tanımlanıp kurulabilir? 1965 
Reformu, kavramsal düzlemde bu soruyu açıklığa kavuşturabilecek güçte bir inceleme örneğidir.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


