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HÜKÜMETSİZ YÖNETİŞİM?* 

Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek 

 

Özet 

Yönetişim kavramı, kendisine verilen anlamlar net olmasa da kamu yönetiminde yaygın 

olarak tartışılıyor. Kavramın Avrupa literatüründe gelişen anlamı; ilişki ağının önemi, ortaklık 

ve piyasa (özellikler uluslararası piyasalar) anlamında “hükümet dışı yönetişim” olarak 

karakterize edildi. Bu literatür henüz ayırıcı unsur olmasa da Yeni Kamu İşletmeciliği ile 

ilişkilendirildi. Bu makale literatürün güçlü ve zayıf yönleri ile Birleşik Devletler kamu 

yönetiminde kabul edilebilirliğini tartışıyor olacak. 

Kamu sektörünün geleneksel kavramsallaştırması geçtiğimiz son on yıllar boyunca artan 

gerilim altında gelmiştir. Kamu politikalarında ekonomi ve toplumun baş aktörlüğü şüphesiz 

milli hükümetlerin fikri gibi gözüküyor. Toplumlar ve ekonomi üzerindeki küresel baskının ve 

uluslararası çevrenin öneminin artması, milli hükümetlerin azalan kapasitelerini izole etti. 

Milli hükümetlere bu baskılar, uluslararası kapital piyasalar ve Avrupa Birliği gibi uluslarüstü 

kuruluşlar üzerinden geldi. 

Geleneksel yönetim kavramı üzerindeki bir başka özellik hükümet ile özel sektör arasındaki 

ilişkilerdeki değişimdir. “Hükümetsiz yönetişim” anlayışını en uç noktada gelişmiş endüstri 

demokrasilerinde hâkim bir model olarak görüyoruz. Diğer nitelemeler “içi boş” devlet ve 

hükümetleri ve “anlaşmalı” devletleri ve ekonomileri içerir. Değişen yönetim modelleri 

üzerindeki bütün bu betimlemeler, toplumsal aktörler siyasa ve idare üzerinde etkinliğini 

önceki zamanlarda hayal edilemeyecek yollarla yapmışlardır. Geleneksel olarak hükümet 

kavramının, demode yaklaşımla toplumlar üzerinde kontrol eden ve düzenleyen 

organizasyon olduğu iddia edilir. 

                                                           
*
 Bu makale; B. Guy Peters ve John Pierre’in, Governance Without Government? Rethinking Public 

Administration, Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 8, No. 2 (Apr., 1998), pp. 

223-243, adlı makalenin İngilizce orijinalinin çevirisidir. 
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Hükümetsiz yönetişim üzerine Avrupa’daki tartışmalar öncelikli olarak Birleşik Krallık ve 

Hollanda’da yoğunlaştı. Bu toplumlardaki çıkar gruplarının güçlü ve kurulu pozisyonları ve 

refah devletinde hükümetin üstün rolü, Avrupa’da tartışmayı kökleştirdi. Esasında hükümet, 

hâlihazırdaki network ağını ve daha fazla siyasi alan gerekliliğine ilave veya yerini alma 

durumuna karşın gücünü yitiriyor. Birleşik Krallıkta yönetişimin ortaya çıkışı merkezi yönetim 

ve güçlü Whitehall modeline direk meydan okumaydı. 

Avrupa’daki yönetişim üzerindeki büyük tartışmalara rağmen, başlangıçta Birleşik 

Devletlerde yayılmıştır. Bazı değişimlerde objektif olaylar vardı ki bunlar, -kamu-özel 

ortaklığı, özel sektör üzerindeki diğer etkileşim varyasyonları- hükümeti toplumdaki merkezi 

kaynaklardaki  “otoriter tahsisat değerleri” üzerindeki rolünden uzaklaştırdı. Birleşik 

Devletlerde dahi, literatürün başlangıcında, devletin yönetiminin sınırları toplumla ilişkilerin 

değişimi ile ilintilendi. 

Yönetim reformu, kamu yönetiminin somut şeklinin tarihi, siyasi ve toplumsal rollerinin yanı 

sıra, iç kültürü de yansıtır. Bu gibi reformları biz daha büyük ölçüde genellikle yol-bağımlı 

olarak biliyoruz. Yol-bağımlılık mevcut yönetim reformları için seçim politikasını ifade eder. 

Reform stratejileri, idari uygulamalar ile norm sistemlerinin katıştırılıp kamu yönetiminin 

arzu edilen reform stratejileri modeli ile şekillendirilmesidir. 

Biz bu makalede, Birleşik Devletler ve Avrupa’da ortaya çıkan yönetişim tartışmalarını 

inceleyeceğiz ve geçmişte yönetim üstünde devam eden devletin kapasitesinin boyutlarını ve 

toplum üzerinde hâkimiyeti için gelişen mekanizmaları anlatacağız. Ayrıca bu, bunun 

tamamen akademik bir tartışma olup olmadığına, hükümetin doğasında ortaya çıkan gerçek 

değişim olup olmadığının analizi için gelişen uygun teorik dil üretmeye cevap olacaktır. 

 

YÖNETİŞİM TARTIŞMASI NEDİR? 

Yönetişim anlayışında Avrupa’da yapılan tartışmalarda son birkaç yıldır gelişen yapıcı 

unsurlar var. Yukarıda işaret edildiği gibi, ancak bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, 

devletin denetim politikası gücünü zayıflatmak ve daha az doğrudan yollarla toplumu 

yönetmek için bir reçete anlamına gelecek. Bu değişiklikler, sırasıyla, çağdaş siyasal sistemde 

demokrasinin anlamı üzerinde etkiler yaratabilir. Biz burada bu argümanları tartışmayacağız, 
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biz hem Avrupa hem de Amerikan kamu yönetimleri bağlamında yönetişim argümanları 

üzerinde daha çok duracağız. 

Ağların Önemi 

Belki de yönetişim modelinin hâkim özelliği, kamu politikalarında ağların hâkim olmasıdır. Bu 

iddia aktörlerin biçimsiz toplanması değil –resmi kuruluşların hükümette siyaset yapması 

değil- kontrollü politikadır. Devlet kurumları politikaya onay verebilir fakat gerçek aktörler 

özel sektörün içinden geldiği için bu argüman kaybolur. Ayrıca, argümanın daha aşırı 

versiyonlarında, eğer hükümetler politika üzerinde kontrol dayatmaya girişirse, bu ağların 

hükümet kontrolünden kaçmak için kendi örgütsel kapasiteleri ve esneklikleri yeterlidir. 

Uzun süreler iddia edilmiştir ki özel sektör kamu politikaları üzerinde -resmiyet derecesi 

değişen yapılar yoluyla- gerçekten etkileyen unsur olmuştur, fakat bu kavram argümanı 

(yönetişim) hâkimiyete taşır. Bu hâkimiyet devlet delege ettiği için kısmen mümkündür. Bu 

meşruluk kaybı kısmen devlet aktörlerinin aşırı hantal, bürokratik yola bağlılığı ve kısmen de 

bilgi ve uygulama yapılarının özel aktörler tarafından kontrolü dolayısıyladır. Bu gösteriyor ki 

özel sektör daha etkili iken devlet ne yaparsa yapsın daha kötü yapacaktır. 

Kontrolden Etkilenmek 

Yönetişim argümanında devlet tamamen iktidarsız değildir, daha ziyade direk kontrol 

kapasitesini kaybeder ve etki için sahip olduğu yetenek kapasitesini değiştirir. Hükümet 

aktörleri ilgili ağların üyeleri ile devam eden pazarlık sürecini kavramsallaştırır. Ne değişti, 

hükümet aktörleri ne yapmak istediklerine karar verirse ancak her zamanki göreli güç 

kapasitelerinde eşit ilişki pazarlığına başvurabilir. 

Hükümet kuruluşları ortaya çıkan yönetişim modelinde ağın bir parçası olarak kalır fakat 

onlar hükümete bağımlı aktörler gibi aynı ölçüde bağımlı diğer aktörler olarak 

kavramsallaştırılır. Bu ortak kaynak bağımlılığı ilk olarak merkezi hükümet ile yerel hükümet 

ilişkilerinde karakterize edilir. Fakat bu argüman merkezi hükümetle ilişkide olduğu diğer 

kuruluşlar arasındaki ilişkinin tamamını kaplayacak kadar genişletildi. 

Kamu ve Özel Kaynakların Harmanlanması 

Yukarıda adı geçen ağın kullanımı kamu sektörü ve özel sektörün kaynaklarının 

harmanlanmasında kolay bir yol açmaktadır. Bu kaynaklar değişik yollarla harmanlanabilir; 
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en yaygın ortaklık özel sektör aktörleri ile hükümet aktörleri arasındaki daha çok ve daha az 

resmi ortaklıkların kurulmasıdır. Bu ortaklıklar her tarafta kaynakların kullanımında iki sektör 

arasında bölünen tarafların onun emrinde kalmasını değil kendi tarafında kalmasına izin 

verir. Örneğin, özel sektörün kaynaklar olmadan isteklerini gerçekleştirmesi zor iken ve 

projeler için kamu onayı ve fonları kazanabiliyorken, hükümet, faaliyetlerini kısıtlayan bazı 

prosedürsel gereksinmelerden kaçınabilir. 

Bazı durumlarda kamu ve özel sektör tek bir organizasyon altında harmanlanabilir. Yönetişim 

çerçevesinin unsurları olarak gittikçe artan sayıda sivil toplum örgütleri, yarı özerk ve diğer 

bir dizi melez örgütsel biçimler ortaya çıkmış görünmektedir. Bu biçimler kamu ve özel 

sektörün daha geleneksel ve yapısal düzenlemeler yoluyla kaynakların karıştırılmasından ve 

harmanlanmasından yararlanması mümkün olabilir. 

Çoklu Araçların Kullanımı 

Siyaset için kamu-özel ortaklığı, yönetim faaliyetlerinde istekliliği gösterir ki yönetişim 

çerçevesinde politika uygulanmasında ve yapılmasında alternatif araçların gelişimine yol 

açar. Bu siyasi araçlarının seçiminde yeniliklere karşı isteklilik daha genel olarak görülebilir ki 

bu, yönetişimde kamu sektörünün kullandığından daha geniş repertuarın kullanımını ima 

eder. 

Hükümetler kendileri de doğrudan müdahale gerektiren bir dizi aracı bertaraf etmek 

istemekte ve birkaç gruba odaklanma eğilimindedirler. Yönetişimin benimsenerek 

amaçlarına ulaşması, araçları doğrudan ve daha az sayıda kullanabilmek için rollerinde ve 

imkânlarında görünüm sağlar. Bu araçlar ilk etapta daha eski araçlardan daha az belirgin 

olarak görünebilir fakat bir kamu sektörü ağ sürümü ile özel sektör aktörlerinden daha etkili 

olabilir. 

 

YÖNETİŞİM vs. YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ: AYRILMALI MIDIR? 

Yönetişim biçimleri ile ilgili ortaya çıkan tartışma, özellikle Birleşik Krallık ve Antipodlar’da 

olmak üzere Batı demokrasilerinde yeni kamu işletmeciliği (YKİ) anlayışının yayılması ile 

hemen hemen aynı anda meydana geldi. Bazı bilginlere göre, yönetişim tartışması yeni kamu 

işletmeciliği uzmanları tarafından yönetim felsefesinin geliştirilmesi ile kısmen tetiklendi. 



Hükümetsiz Yönetişim; Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek B. Guy Peters & John Pierre 
                                                                                                                           Çev: Abdullah Serenli 

Elbette yeni kamu işletmeciliğinin arkasındaki felsefe ile yönetişim biçimleri ile ilgili ortaya 

çıkan tartışmada birçok benzerlikler vardır. 

Kontrol ve Sorumlulukta Yeni Araçların Geliştirilmesi 

Yönetişim ve yeni kamu işletmeciliğinin ortak özelliğinin seçilmişlerin değişen rolünde 

olduğunu gözlemleyebiliriz. Hem yönetişim hem de yeni kamu işletmeciliği seçilmişlerin 

rolünü hafife alır. Yönetişim tartışmasında, siyasi liderlik seçilmiş yetkililer ve siyasi 

girişimcilik meselelerine daha az bağlıdır. Siyasi liderlerin, bu perspektiften, kamu ve özel 

sektör kaynaklarının havuzunda ve ağların gelişmesinde önemli bir sorumluluğu vardır. 

Seçilmiş için kalan tek geleneksel yol hedeflerin ve önceliklerin ayarlanmasıdır. Yeni kamu 

işletmeciliğinde kamu sektörünün vizyonu, siyasi liderlerin rolünden daha az açıklıktadır. 

Burada, kamu sektörü hedeflerinde, seçilmişlerin uzun vadede belirleyici fakat bunun dışında 

operasyonel kurum ve kuruluşlara yeterince yetki sunmaları gereken bir role sahip olmaları 

gerekir. 

Her iki yaklaşımda, hesap verebilirlik çözülmemiş bir sorun olarak kalır. Yönetişim 

teorisyenleri birkaç farklı süreçte tüketici tercihleri ve “kayyumluk” ile geleneksel hesap 

verebilirlik kanallarının yerini aldığını iddia ederler.  Yani denildiği gibi, hesap verebilirlik 

yönetişim literatüründe zayıf bir nokta olarak kalır. Yeni kamu işletmeciliği düşünce okulunda 

hesap verebilirlik güçlü noktalarından biri olarak görülmesi nedeniyle bu mesele ile ilgili daha 

az kaygı vardır. Siyasi kararların niteliği ve niceliği yerine kamu hizmetlerinde pazarın 

talepleri ve hizmet sağlayıcıların performansı hakkında daha doğrudan bilgi alır. Böylece 

müşterilerin seçilmiş temsilcisi olarak üretilen hizmetlerle onların tercihlerini etkilemek için 

fırsat verilir. 

İki teorideki temel problem kontrol ve hesap verebilirlik arasındaki bağlantıdır –bu yönetim 

de demokratik sistemin ve demokrasinin kalbidir-. Kamu yönetiminin her iki modelinde 

siyasal iktidarın yerine türetilen yasal yetki veya seçilmiş girişimci liderlik stilini veya -yeni 

kamu işletmecili ile- uzak ve dolaylı liderlik modeli aranır. Yönetişim ve vatandaşlık 

kavramına bakış açılarının farklılıkları iki farklı sorun yaratır. Birincisi, eğer seçilmiş liderler 

kamu yönetimi üzerinde sınırlı kontrole sahip olursa, kamu hizmetlerinin kararı ve 

uygulanmasında hesap vermede sorumlu tutulur ve eğer seçilmişler hesap vermede sorumlu 

tutulamazlar ise o halde sorumlu kimdir? 
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İkinci sorun, kayyumluk gibi hesap verebilirlik kanalları ve tüketici tercihlerini kabul ettiğimiz 

zaman ortaya çıkar. Açıkçası, tüketici tercihleri ve hesap verebilirlik araçları sadece tüketici 

ve kayyumlardan ulaşılabilir. Fakat eğer hizmetler demokratik hükümetin gerektirdiği 

herhangi bir model olarak toplu kaynaklardan finanse ediliyorsa özellikle kamu hizmetlerinde 

kayyumlar veya tüketiciler olmasa da araçlarla ulaşılabilir. Bunun yanı sıra, müşteri 

hizmetlerinde –hapishaneler, gümrük ve göçmenlik ve hatta belki de açık eğitim örnekleri 

olarak- uygunluğu tespit etmek oldukça zordur. 

Kamu – Özel Ayrılmışlığın Küçümsenmesi 

Yönetişim ve dahi yeni kamu işletmeciliği teorilerinde güçlü kavramlar vardır ki kamu 

yönetimi –ve genel anlamıyla, devlet- toplumun temas ettiği dışında geri kalanı ile izole olur. 

Kurumsal aktörler, kamu bürokrasisi pazar rekabetinin ciddi baskısı altında, kaynak tahsisi ve 

yönetimle ilgili sofistike geliştirdiği modellerle uzun bir süre baskılardan uzak kalmıştır. Sonuç 

olarak, kamu hizmetlerini eleştirenlere göre, örgütsel bolluk, yaygın verimsizlik, ekonomik 

kayıtsızlık ve bu süreçte bir saplantı, müşterilerin ihtiyaçlarına kayıtsızlık ve kendi kendini 

organize eden örgüt olmuştur. 

Yönetişim tartışması kamu hizmetlerine bakışta daha pozitif bir görünüm alır. Burada kamu 

hizmetlerine bakış açısı kamu sektörü felsefesi ve ideallerinin adapte etmeye zorlandığı kadar 

değildir. Hâkim görüş kamu kurumları –kamu ilgisi ifadeleri gibidir- sektörler arası kaynak 

seferberliği ve uyumlu girişimler için liderlik rolü oynamalıdır. Siyasi kurumların rolü farklı 

yönetişim modellerinde önemli ölçüde değişiklik gösterebilir fakat süreçte kolektif hedeflerle 

dahi yönetimde siyasi katılım önemlidir. 

Hem yönetişimde hem de yeni kamu işletmeciliğinde kamu-özel ikiye ayrılmışlığının farklı 

nedenler için dahi olsa modası geçtiğini görüyoruz. Genel argüman şu ki, kamu-özel sınırı 

korunarak dış örgütsel baskılarla kamu bürokrasisi kamu sektörünü modernize etme ve 

verimliliği arttırmak reformuna engel olmuştur. Bu reformlar, yeni kamu işletmeciliğince özel 

sektör stratejileri ve hedeflerine odaklanarak ısrarla savunulur. Yeni kamu işletmeciliği 

esasında kamu ve özel sektör kuruluşlarında benzer sorunların benzer yollarla çözüldüğü 

iddiası ile bir tür yönetim felsefesidir. 

Rekabete Vurgu Artıyor 
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Rekabet fikri kamu sektöründe kamu hizmetlerinin son kullanıcılara -veya müşteriler- karşın 

duyarlılığın ve verimliliğinin artması, ortak idealler için iyi bir örnek. Üstelik rekabete girişmek 

organizasyonel sonuçlara ulaştırıyor. En önemlisi, onun kamu hizmetleri üzerinde siyasi 

kontrol ve daha düşük düzeyde organizasyonlarda yöneticiler için rahatlama gerektiriyor 

olmasıdır. 

Rekabetin kamu sektörü için gözle görülür birçok avantajı vardır. Örneğin, kamu 

kurumlarındaki her birim iç pazarlar oluşturarak geleneksel kurum modellerinden daha 

gerçekçi maliyetler ortaya koyabilir. 

Ayrıca, rekabet diğer etkenler için karşılaştırma ve kriterler sağlar. Rekabet hizmet 

tedarikçilerinin güçleri ile organizasyonlar arasındaki müşteri temaslarını arttırır. İç pazarların 

sonuçlarından hiçbiri ateşli çağdaş idari reform eleştirmenlerinden muhalefet görmemelidir. 

Kamu hizmetlerinde rekabeti getirmek yeni kamu işletmeciliğinin kalbidir. Rekabet olmazsa 

kamu hizmetlerinde dar alanlarda yönetim stillerinde değişme olur. Ancak, mevcut yönetişim 

tarzı, en azından hükümet içinden, rekabete daha az bağımlıdır. Yönetişim genellikle kamu 

hizmetlerinde rekabetten çok kamu ve özel sektör kaynaklarının harmanlanması ile daha çok 

ilgilenmektedir. Denir ki, yönetişim üretme ve dağıtma hizmetlerinde alternatif yolu temsil 

eder ve bu yüzden kamu ve özel girişimler arasındaki rekabeti hoş görür. 

Ancak piyasa kurumları kendilerini bizim tercih oranlarımıza göre sınırlar. İç piyasalarda diğer 

sorunların elimine edilmesi ile atıl kaynakların yeni kaynaklara gelişimi kurum içi 

davranışlarda yeni uygulamalar oluşturur. Bazı iç pazarlar talebin, müşteri tarafından değil de 

tedarikçi tarafından tanımlandığı durumlarda hizmet fazlalığı kurumları ikna eder. Birçok 

Avrupa ülkesinde tıbbi bakım sektörü bu sorunlara iyi bir örnektir. 

Kamu hizmetleri alanında rekabetin boyutları ile ortaya çıkan önemli bir sorun, kamu sektörü 

kurumlarının bu amaçla dizayn edilmesinden ziyade, eşitliği ve yasallığı sağlamak istemesidir. 

Kurumlardaki yapısal değişimlere –yerelleşme ve kurumların kararlara katılımında işlevsel 

düşmeye- rağmen bugün çok yaygın sorunlarla ilgili kurumların kültürlerini değiştirmek 

yapısal değişimlerden daha zordur. 

 

 



Hükümetsiz Yönetişim; Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek B. Guy Peters & John Pierre 
                                                                                                                           Çev: Abdullah Serenli 

Girdi Kontrolünden Daha Çok Çıktı Kontrolüne Artan Vurgu 

Hem yeni kamu işletmeciliğinde hem de yönetişimde sonuca öncelikli ilgi vardır. Girdi 

kontrolü, geleneksel kamu yönetiminde tercih edilen kontrol mekanizmasıdır. Çünkü müşteri 

tatmini ve talepleri ile ilgilenmez ve kurumsal durgunlukla verimsizliği gizler.  Çıktı kontrolü 

yeni kamu işletmeciliği okulu düşüncesinde diğer performans göstergeleri ve müşteri 

memnuniyeti yoluyla veya kamu hizmetlerinin üretimi ve dağıtımı içinde özel ve gönüllü 

sektör aktörlerinin çıkarlarını getirip müşteriye uydurarak ve uyum üreterek kendini 

gösterebilir. Ayrıca örgütsel başarılar hedeflerine göre daha geniş biçimde ortaya konabilir. 

Yönetim İçin Yeni Araçlar ve Teknikler Geliştirmek  

Hem yeni kamu işletmeciliğinde hem de yönetişimde, yönetim kilit bir kavramdır. Osborne ve 

Gaebler baştan çıkarıcı sloganını icat ettiler ki hükümetler kürek çekmekten çok yönetime 

odaklansınlar ve bu yönetim modeli hem yönetişimde hem de yeni kamu işletmeciliğinde 

önemli bir rol oynar. Bu yönetim, müşteri odaklı hizmetlere ve çeşitli artan beklentilerle aynı 

anda karşı karşıya kaldığında geri dönen kuruluşları ifade eder. Yönetişim, dış ortam aktörleri 

ile stratejik örgütler arası koalisyonlarda hükümetlerin kapasitesini artıma ile ilgili olarak yeni 

kamu işletmeciliğinden daha büyük boyuttadır. Bu açıdan yönetim, büyük ölçüde 

tanımlanmış hedefler ve ayarlanmış öncelikler hakkındadır. Yeni kamu işletmeciliğinde 

yönetim, kamu hizmetlerinde verimli unsurları salıvermeyi kurum içi strateji olarak önceler. 

Bu yüzden yönetim modelinin nispeten başarılı organizasyonlarda Weberci geleneksel 

yönetim hiyerarşisinden daha iyi çalışan yalın organizasyonlar olması beklenir. Hiyerarşik 

olarak bütünleşmiş bürokrasilerin yönetiminin modern çeşitlendirilmiş ve şeffaf kamu 

kuruluşlarını daha efektif ve daha ince metotlarla yönetilebileceğine inanmak gerçekçi midir? 

Eğer önceki yönetim modelleri başarısız olmuşsa, neden biz yenilerin daha etkili olmasını 

beklemeliyiz? 

Birkaç örneğin gösterdiği gibi, yönetişimde ortaya çıkan formlar yeni kamu işletmeciliği 

felsefesinin birçok özelliğini paylaşır. Bununla birlikte, yönetişim ve yeni kamu işletmeciliği 

arasında birçok önemli farkta bulunmaktadır. Gerçekte bu farklar çok temel olduğundan 

kamu hizmetlerinde iki model olarak ayrılırlar. Benzerlikler öncelikle operasyonel idari 

reform düzeyinde,  farklar ise teorik bir düzeyde yer alır. 
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Öncelikle, yönetişim her zaman demokratik siyasetin merkezi bir unsuru olmuştur. Gerçekten 

yönetişim, bulgular geniş bir yelpazede de olsa hükümet kadar eskidir. Yönetişim biçimlerinin 

Batı Avrupa’da ortaya çıkması –ağlar, ortaklıklar, kamu özel ortak girişimler, hizmet 

sunumunda gönüllü sektör dahil, ve dahası- geleneksel yönetişim modelleri ile ilgili olarak 

değerlendirilebilir. Diğer taraftan, yeni kamu işletmeciliği kampanyası, daha ideolojik olarak, 

kamu hizmetlerinde herhangi bir kültürel ve siyasi özgüllüğü reddediyor ve kamu 

hizmetlerinde kurumsal organizasyonların birçok problemini–verimsizlik, müşteri 

ihtiyaçlarına yönelik ilgisizlik ve dahası- iyileştirmiş olarak özenerek savunuyor. Yeni 

yönetişim biçimleri kamu hizmetleri üzerinde siyasi kontrolü nihayetinde kamu yararının bir 

uzantısı olarak görebilir, yeni kamu işletmeciliği kamu bürokrasisi hizmetlerini üretiminin 

doğasında kâr amacı güden özel organizasyonlardan farklı olarak dönüştürmek istiyor. 

İkincisi, yönetişim süreçlerle yeni kamu işletmeciliği ise öncelikli olarak sonuçlarla ilgilidir. 

Yönetişimi anlamak –yönünü, eylemlerini ve sonuçlarını- büyük ölçüde süreçleri gözleme ve 

yorumlama meselesidir. Yeni kamu işletmeciliği süreçlerden çok az bahseder ki neredeyse 

sadece müşteri memnuniyet ve kurum içi yönetim tekniklerinin verimliliğine odaklanmıştır. 

Bu fark kamu yönetimi merkezli usul kuralları ve düzenlemelerden çok daha önemlidir. Kamu 

yönetimindeki geleneksel modeller süreçlerin müzakeresinden kuralların detayları ile ilgililiği 

ve kısmen Weberyan çıktı kontrol metodu dolayısı ile süreçlerin düzenlenmesini sağlar ki 

yasal olarak süreçlerin doğru müzakeresi doğru çıktıları ima ettiğine inanılmaktadır. Bir başka 

problem ise yeni kamu işletmeciliğinin mal ve hizmet üretiminde doğrudan yer almayan 

kamu sektörü ve kamu bürokrasisinin belirsiz kalan sektörlerin uygulamaları hakkında çok az 

şey söylemesidir.  

Üçüncüsü, yeni kamu işletmeciliği yönetim reformunda kurum içi bir program iken yönetişim 

kurumlar arası bir perspektiftir. Bunlara ek olarak, gelişmekte olan yönetişim şekillerini 

kolektif çıkarların peşinde alternatif modeller olara tasavvur edilebileceğini Batı 

demokrasilerinde görmekteyiz. Bu durumda yönetişim siyasi bir teori iken –devlet ve toplum 

arasında tanımlanan belirli bir tür- yeni kamu işletmeciliği organizasyon teorisidir. 

Dördüncüsü, yönetişim belli ölçüde siyasi kontrol altında ve geliştirdiği stratejilerle 

hükümetin hareket kapasitesini devam ettirmek için kamu sektör kaynaklarını sürdürüyor. 

Yeni kamu işletmeciliği ise temelde kamu sektörünün dönüşümü ile ilgileniyor. Yönetişim 
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hükümetin sınırlarını kasten aşmış bir şeyi ve hükümet yapılarını koordine etmeyi ve kamu-

özel çabaları ile işbirliği yapmayı ifade eder. Yeni kamu işletmeciliği stratejisinin perspektifi 

ise daha fazla içe dönük ve devlet toplum ilişkilerini değiştirmeyi amaçlar. Yeni kamu 

işletmeciliği, sadece, kamu yönetiminde kamu-sektör yönetim modelleri ile geleneksel 

kurumsal yönetim modelleri ve kamu-sektör müşterilerinin ve hizmet sağlayıcılarının 

arasındaki değişimde yerini alır. 

Son olarak, yönetişim yeni kamu işletmeciliği ile aynı ideoloji veya ayırt edici idealler ile 

gelmiyor. Giriş olarak yeni yönetişim biçimleri kamu hizmetlerinde derin kültürel kaymaların 

dışında uygulanabilir. Bazı değişiklikler, ancak, yeni kamu işletmeciliğinin kalbinde yer 

almaktadır. Nitekim daha önce belirttiğimiz gibi, yönetişim modelinin birçok önemli 

özelliğinin kendine yer bulması yıllar aldı. Bu özelliklerin önemli olanlardan birkaçının daha 

merkezi ve geleneği güçlü Westminster hükümet sisteminde uygulanabilir olması 

tartışılmaktadır. 

Yönetişim ile yeni kamu işletmeciliği arasındaki bazı durumlarda farklara baktığımızda hem 

onlardan birinin ya da bunlardan hiçbirinin felsefelerin daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. 

Yeni kamu işletmeciliğinin yayılması bazı yönlerden devlet gücü gibi görünüyor. Güçlü 

devletler tarihsel olarak siyasal süreçte sivil toplum üzerindeki baskı ve artan kapasitesi için 

özel –veya üçüncü- sektör aktörlerine güvenmek zorunda değildir. Güçlü devletlerin 

kurumsal kapasitesi devletlerin niyetlerini ve hedeflerini gerçekleştirme yeteneği güçlü yasal 

geleneği ile garantilendiğinde birleşir. Zayıf devletler (veya şehirler)  hükümetin kapasitesinin 

arttırmak için özel-sektör aktörlerinin kurulu stratejisi ile güçlerini birleştirir. 

Bu modelin açık istisnası Britanya’dır. Bayan Thatcher hem merkezi hem de yarı milli 

hükümetlerde yeni kamu işletmeciliği tarzını merkezi hükümetlerde gücü tam itme ile 

kullanarak ortaya koydu. Gerçekten de, Britanya’daki dönüşümlerde sivil hizmet kamu 

hizmetlerine piyasa güçlerinin nüfuz etmesi ile büyük Thatcherite projesinin bir parçası oldu. 

Aslında Anglo-Saxon ülkelerinin yeni kamu işletmeciliği ideallerini benimsemesi serbest 

girişim habercileri olarak kültürel zeminle açıklanabilir. 

Yönetişim, diğer bütün kamu hizmetleri modeli gibi, gömülmüş olan siyasal kültürden elde 

edilir. Bu yüzden yönetişimin ortaya çıkması farklı ulusal bağlamlarla farklı kurumsal şekiller 

olarak gözükür. Yeni kamu işletmeciliği yargı arasındaki farklara karşı kamu sektörü değerleri 
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ve uygulamalarının değişiminde daha genel ve bağlamsal olarak daha az duyarlıdır. Yönetişim 

özel ve kamu değerlerinin harmanlanması ve yeni kamu işletmeciliği kamu sektörü ve kamu 

hizmeti üretimi ve dağıtımında kurumsal sektör ve hedeflerinin tek yanlı demlenmesi olarak 

tanımlanabilir. Yönetişim ve yeni kamu işletmeciliği arasında çok fazla bağımlılık yoktur. Bazı 

devletler her ikisini değil sadece birini benimsedi. 

Yeni kamu işletmeciliği ve ortaya çıkan yönetişim modelleri hakkında bu kısa tartışma, kamu 

hizmetleri ve siyasi süreçlerin özgüllüğü hakkında nihai olarak normatif sorunları dile getirir. 

Bu sorun toplumda hangi yapıların kamu yararı ve çıkarlarını savunduğu algımızla ilgilidir. 

Eğer biz kamu sektörünün yüksek belirleyici derecesini sürdürür, kamu hizmet ihtiyaçlarının 

etkinliğini bizi kabule yönlendirirse bunlar kurumsal sektörlerde farklı standartlar yoluyla 

değerlendirilir. Değerlendirme süreçleri kurumsal verimliliğin belirli kamu hizmetlerinde 

siyasal ve toplumsal sonuçlarının yasallık, eşitlik ve hukuki güvenliğinin belli ölçülerde göz 

ardı edilmemesi öncelikli referanstır. 

AVRUPA GELENEĞİNDE KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM 

Batı Avrupa bağlamında yönetişimin ortaya çıkışı, sosyal devlet ilişkilerinin ve kamu icra 

mercilerinin doğal tarihine göre değerlendirilmiş olmalıdır. Açıkçası, yönetişimin geleneklerin 

içine nasıl sığacağı ve bu gelişmelerin hesabının tamamını sunmak bu makalenin kapsamının 

çok ötesindedir. Biz konunun iki cephesine yoğunlaşacağız. Yönetişimin Avrupa Kamu 

Yönetimine nasıl sığacağı konusunun önemli bir ölçüsü sosyal devletteki değişimlerin tarihi 

arka planıdır. Bu problemin diğer ciddi can alıcı noktası Batı Avrupa’nın geleneksel kamu 

yönetiminde politik kontrolün, hiyerarşinin ve yasallığın önemidir.  

Devlet – Toplum İlişkileri ve Kamu Yönetimi 

Birkaç Batı Avrupa devletinde, fakat büyük oranda Avusturya, Belçika, Hollanda ve İskandinav 

ülkeleri gibi küçük sanayiye sahip demokrasilerde devlet - toplum ilişkileri, tarih boyunca 

birleştirici düzenlemelerin bir çeşidi tarafından şekillendirilmiştir. Örgütlenmiş ilgi alanları, 

liberal pazar organizasyonları ve gönüllü teşekküller devlet – toplum ayırımını ve politik etki 

gücünü hatırı sayılır ölçüde uygulama konusunda aracılık etmiştir. Aynı şekilde -eğer daha 

belirsizse- Almanya ve Fransa’da politik süreçlerde örgütsel bağlılıkların misalleri 

sergilenmiştir. 
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Buna bağlı olarak onları politika yapmada ve uygulamada birleştiren usulü, bu ülkelerin aynı 

zamanda savaş sonrası dönem boyunca kapsamlı ve evrensel refah devleti inşa etmiş 

olmalarıdır. Bunlar açıkça onların programlarının evrensel doğallığına kadar orta sınıf 

tarafından tolare edildiği ve onların evrildiği gibi politik muhalefetle şiddetle karşılaşılan 

politik projelerdi. 

Böylece kamu yönetimi bu yüzyılın önemli bir kısmında her hususta iki tarafa da meydan 

okumuştur. Onların organizasyon alanları içinde güçlü toplumsal aktörler ile kamu 

bürokrasisi yüzleşirken kamu politikasının uygulanmasında örgütlü çıkarların dahili olmuştur. 

Çatışma ile kamu menfaatleri arasında yönetim inşa etme kamu bürokrasisinin süreçlerini 

vücuda getirmiş gibidir. Bir taraftan toplumsal menfaatler ucu ucuna tanımlanmıştır. Diğer 

taraftan önemli müzakere becerileri ve karşılıklı saygı istemişlerdir. 

Refah Devleti programının uygulanması ile yasallığı ve kamu yönetiminin tarafsızlık idealleri 

harmanlanmıştır. Burada, Refah devleti programlarından taviz verildiğini varsaymak çok fazla 

problem olmamıştır. Bu esaslar kamu yönetimi değer ve normlarıdır. Fakat az çok toplanma 

görevinin bürokratik coşkusu - ya da en sonunda pasif destek ve toleransı – refah devlet için 

olmuştur. 

Pazar odaklı yönetim reformlarının kamu bürokrasisinin geleneksel özelliklerinin çoğunu 

yeniden şekillendirmesi; aslında, Batı Avrupa demokrasilerinin mali krizlerinin 

şiddetlenmesinin bir sonucu gibidir. Böylece iç piyasaların tanıtımı, çeşitli maaş 

düzenlemeleri, müşteri seçimi, göstergelerin performansı v.b. olaylar olmuştur. Oysaki Batı 

Avrupa devletlerinin birçoğu -İngiltere’nin manidar ayrılığıyla- yeni kamu işletmeciliğini içten 

benimsememişlerdir. Etkinliğin şiddetinin artması ve reformları uygulamanın etkisi, yönetim 

tarzını veya kamu hizmetinin genel yapısını değiştirmiştir. Fakat reformlar daha çok mevcut 

örgütsel çerçeve içinde büyük ölçüde uygulandı. 

Bunun yerine, birçok devlet örgütlü çıkarlar ile devlet arasındaki işbirliğinin yeni modelini 

keşfetmeye artan bir ilgi göstermiştir. İskandinav ülkeleri kamu hizmetinin taşınmasında kar 

amacı gütmeyen gönüllü teşekküller ile otoriteler arasında yerel düzeyde işbirliğinin 

artmasına sahip çıkmışlardır. Politika uygulamada ortak katılımın uzun geleneği muhtemelen 

yönetimin yükselen formlarının kolaylaşmasına yardımcı olmuştur. Değişimin çoğu kamu – 
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özel sınırında yeni çevreler arasında gelişimi sağlamaktan daha çok yeni roller, yeni hedefler 

ve yeni çevreler verme anlamını taşır. 

Fransa modeli, yukarıda tanımladığımız durumda Batı Avrupa yönetişim örneğinde önemli bir 

yer teşkil eder. Daha teknokratik baştan aşağı politika oluşturma tarzı Fransa’da yükselen 

yönetişim formatı ile uyumlu olabileceğine yorulabilir. Yönetimin kendi alanı içinde güçlü bir 

unsur vardır. Toplum ve devletin muhtelif unsurları birleştirilebilir. Fakat kesinlikle toplum 

dominant bir unsur olarak değildir. Bu durumda Fransa’da ortakçılığın (corporatism) 

varoluşunun etrafındaki uzun tartışmalar, yönetişim modellerinin uyumluluğundaki soru 

işaretlerinin bir göstergesidir. 

BİRLEŞİK DEVLETLER’DE KAMU YÖNETİMİ İLE YÖNETİŞİM TARTIŞMASI NASILDIR? 

Hükümetsiz yönetişim kavramı Amerikan kamu yönetiminin gelenekleri ile uyumlu 

görünebilir. Birleşik Devletler, devletsiz toplum olarak tanımlanmıştır. Avrupa devletlerinin 

geleneklerinin hiçbirinde bulunmayan Birleşik Devletlerin bu tipik örneğinde hükümet 

nerdeyse metafizik devlet varlığının bir göstergesi olmaktan daha politiktir. Amerikan 

hükümetinin devlet merkezli bir yönetimden daha toplumsal bir merkeze taşınması daha 

kolay görülebilir.  

Amerikan yönetiminin zahiri zayıflık görünüşüne ilave olarak güçlü sivil toplum geleneği 

düzenlemenin bazı yüküne katlanır. Birleşik devletlerdeki yönetim özel sektörü ilk önce moda 

olarak kullandı (hem kârlılık hem de kârlı olmayan unsurlar için) daha sonra politika yapmaya 

ve uygulamaya yardımcı oldu. Özel sektör son yıllarda bir bakıma daha ünlü olabilir. Fakat 

değişim Avrupa’dan daha az olmuştur. Gerçekten de, Birleşik Devletlerde direnişin tarihi ve 

yönetişimin şüpheciliği, yönetimin sesi çıkmaksızın yönetişim anlayışının kabulü mükemmel 

derecede normaldir. 

Bir taraftan Birleşik Devletlerde kamu yönetiminin diğer birçok sistemden daha az değişmiş 

olduğuna dair iyi bir kanıt var. Yeni kamu işletmeciliğinin felsefesi taban tabana zıt veya 

Avrupa’dan daha az ölçüde adapte olmuştur. Bu özellikle yeni kamu işletmeciliği ölçüsünde 

rekabetin gereğidir. Yönetimdeki herhangi bir değişim kurum içi serbestleştirme ve ortaklık 

geliştirilmesi doğrultusunda (özellikle hükümet organizasyonlarının içindeki üyeler için)  

olmuştur. Ulusal performansın değerlendirilmesinde “Yöneticilerin Yönetimi” sisteminde ve 

federal organizasyonlar içinde hiyerarşi ihtiyacının azalması belirginleşmiştir. 
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Birleşik devletlerde güçlü devlet geleneğinin çok az olması, umulandan daha az yönetim 

modelinin tüm alanlara yayıldığını gösteriyor. Hükümetin yalanı, özellikle bürokraside, 

bürokrasinin kapsamını özel sektöre çok özgürce vereceği umududur. Bunun tam zıt 

örnekleri de vardır; Başkanlık ve Kongreler için pazarlık yaparak kural yapmada kullanıldığı 

gibi, bürokrasinin etrafındaki dayanıklı uygulamaların kullanımında anlaşılmasıdır. 

Amerikan Develti (evet, o bir tane) toplum ve devleti ayırma konusunda biraz paradoksaldır. 

İyi ve verimli yönetim modelinde olduğu gibi özel sektör övülmüştür. Refah reformunda özel 

sektöre son vurgu bu sektöre saygının bir göstergesidir. Hükümet bu açıdan hemen hemen 

her alanda yapabileceği şeyin en iyisini yapma konusunda özel sektöre izin verilmesi 

hususunda çok istekli görünür. Avrupa’nın çoğundan farkı Amerikalıların özel sektör için 

uygun gördükleri birçok şeyi göze almasıdır. 

Özel sektör yönetiminde erdem’e vurgu yapılmasına rağmen bürokrasinin etrafında 

hâlihazırda diğer Anglo-Amerikan demokrasilerinin kurulmasından ziyade daha politize 

edilmiş ve daha legal bir kontrol vardır. Siyasi kontrol altında kalmak yerine organizasyonlara 

kendi kendileri ile rekabet etmeye izin verilmiştir. Varsayımlar gösteriyor ki bürokrasiler 

güvenilir değildir. Ve aynı şekilde, onların hükümet için yaptığı hiçbir hazırlık da güvenilir 

değildir. Siyasi kontrol özellikle kongreler için önemlidir. Politik kontrol, siyasi itirazların 

çoğunu bürokrasinin etrafındaki detaycı kontrolüne ve seçim hizmetine bağlar. Bu 

genellemenin önemli bir istisnası hükümet performansı ve 1994’ün seçim sonuçlarıdır. 

Federal seviyede yönetimin temel sonuçları uygulanmaya başlanmıştır. 

Her ne kadar Birleşik Devletler federal yönetimi yönetişim modeli ile uygun düşmüş 

görünmezse bile Amerikan yerel yönetimleri onun birçok konseptine uyum sağlamışlardır. 

Mesela kamu – özel ortaklıkların kullanılması bu seviyedeki yönetimlerde iyi bir şekilde 

kurulmuş ve ulusal seviyede karşılaşılmış olmasından ziyade politika etrafındaki (kontrol olsa 

bile) mükemmel etki alanı ile iyi gelişmeler olmuştur. 

Devlet ve yerel yönetim yeni kamu işletmeciliği düşüncesine daha çok adapte olmuştur. 

Aslında, Osborne ve Gaebler (1992) öncelikle hükümeti yeniden icat etme hakkındaki 

fikirlerini California yerel yönetimindeki deneyimleri ile geliştirmişlerdir. Piyasaya dayalı 

birçok fikrin yeni kamu işletmeciliği ile ilişkili olmasından ulusal seviyede kaçınılmıştır. Fakat 

yerel yönetimlerde yerinde olmuştur. Birleşik Devletlerde ulusal düzeyin altındaki hükümet 
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her iki yönetim kademesinden daha moderndir. Federal hükümet halka hizmet sunmak için 

daha yaratıcı yöntemlerin kapsamını geliştirme ve onlara kaynak sağlama (‘block grants’ / 

reorganizasyon yardımı) serbestçe tasarruf edilebilmek üzere verilen tahsisatın kullanılması 

ile devlet ve yerel yönetimin reformuna bir dereceye kadar izin vermiştir. 

Neden Birleşik Devletlerde, federal ve yerel hükümetler ulusal hükümetten düzenleme ve 

yönetmede daha hoş görülüdür? Bir cevap şudur ki, yerel yönetim ulusal yönetimden daha 

az meşrulaştırılmıştır. Birçok araştırma göstermiştir ki yerel yönetim federal yönetimden 

daha güvenilirdir. Muhtemeldir ki halk kapsamlı ihtiyaçların yönetimi ve etkili uygulama 

ortakları nedeniyle bu seviyedeki hükümeti kabul eder. Ayrıca, muhtemelen yerel yönetim 

kendi alanında özel sektörle etkileşimlere devam etme veya kendini kapatmaya sahiptir. 

Böylece bu ortaklıklar doğal olarak ortaya çıkabilirler. Bu nedenle Birleşik Devletlerde yerel 

yönetim her zaman federal yönetimden daha güçlüdür. Varsayımlara göre yerel yönetim, 

yönetişim ile ilişkilendirilmiş daha az geleneksel formatlar ile kontrol teknikleri ve geleneksel 

yönetim arasında hâkim olacaktır. 
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SONUÇLAR: YOL AYIRIMI MI? 

Çağdaş dünyada, yönetişim etrafındaki tartışmalar, kamu sektörünün gerçekliği ile akademik 

çevrelerin arasında basitçe gerçekleşiyor olabilir. Sadece kurumlar için olduğu gibi, 

akademide de bir bağımlılık ayırımı olabilir. Zaman içinde meydana gelen sıradan 

değişiklikleri fark etmenin bizim için zorluğundan dolayı teorik ve ampirik yolların içine 

girmeye sık sık kapalıyızdır. Reform mimarları bu değişiklikleri daha dikkatli ve doğrudan ele 

almak zorunda kalmışlardır. 

Yönetim reformlarının mimarları değişikliklere katılma ile ilgili karışık bir ikilem ile karşı 

karşıya kalmışlardır. Bir yandan onlar başarılı olabilirler, diğer yanda reformların başarılı olma 

ihtimali. Kamu yönetimi reformlarında yöntem ve normatif çerçevede değişimin amacı; 

kurulu normlara ve uygulamalara derinden meydan okuma ile kamu hizmet karışıklığının en 

kötü getirisi olan çatışma, dış rol beklentileri ve organizeli kültür arasındaki farklılıkların, 

çıkmaz yoldaki değişim becerisidir. Daha makul reformlar – mesela, bir dizi değişim 

içermeyen marjinal reformlar- işlevsiz sonuçlar dışında daha az dramatik bir değişiklik getirir. 

En önemlisi, daha önce belirtildiği üzere, reformcular idari sistemlere bağımlı olma yolu ile 

karşı karşıyadırlar. Mesela, Batı Avrupa’da yönetişimin ortaya çıkışı bir dereceye kadar politik 

kültürün korporatist geleneğinde saklıdır. Benzer şekilde Batı Avrupa’nın büyük bir kesiminde 

yeni kamu işletmeciliğine kadarki duraksama, kamu idaresinin güçlü legal geleneği tarafından 

açıklanmıştır. Birleşik devletlerde söz konusu kontrol kapsamlı bir şekilde olmuştur. Oysaki 

piyasaya dayalı idari reforma karşı çıkılmasına en azından devlet ve yerel hükümet burada 

çok daha az karşı karşıya kalmıştır. Birçok yönetim reformu stratejilerinin tartışması federal 

düzeyde olmuştur. Bu arada, yerel yönetimler kamu hizmetinin farklı alanlara taşınmasında 

özel kamu koalisyonlarını taklit ettikleri gibi, görünüşte ideolojik prensiplerinin ölçüleri 

tarafından daha az rahatsız edilmiştir. Yerel yönetimler kendi yönetimlerine yönlendirildiği 

zaman devlet veya federal kurumlardan daha fazla sonuç elde etmiştir. 

Güçlü devletler kamu yönetimin Rechtstaat modeline taviz vermeye çok az eğilimli ve 

yönetime iştirak etme problemlerine çok daha az sahip görünürlerse Birleşik devletler gibi 

daha zayıf devlet olurlar. Denir ki, Birleşik Devletlerde yönetim reformu hakkında güncel 

tartışma ve konuşmalar, Avrupa’daki yönetişim tartışmalarından daha fazladır. Birçok konu, 

uygulamada kamu politikasındaki siyasette güçlü bir yeri olduğu varsayıldığından dolayı, 
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çevrenin öneminin artması ile gelişir. Avrupalılar için güçlü devletçi geleneği ile temel politik 

ve yönetimsel değerlerinden ödün verecekleri korkusuna sahip olmaksızın devletler, farklı 

koalisyonların içine girebilirler. Diğer taraftan, Birleşik Devletlerde zayıf federal yönetimler 

veya yerel yönetimler özel sektör aktörleri ve ilgilileri tarafından oybirliği ile veya 

marjinalleştirilme ile büyük bir riske girerler. 

Böylece yönetişim ve yeni kamu işletmeciliği, hem Birleşik Devletlerde hem de Avrupa’da 

farklı nedenlere sahip olmakla beraber muhalefetle karşılaşmışlardır. Her açıdan bu 

reformlar, uygulamanın tavsiye edildiği ülkelerin yönetimsel gelenekleri ile tam uyumlu 

değildir. Bu iki alan içinde reformların uyumluluğundaki farklar belirtilmiştir. Birleşik 

Devletlerde değişiklikler yerel yönetimlerde, federal yönetimlerden daha çok ahlâki 

kaygılarla uyumlu olmaya eğilimlidir. Avrupa’da, daha büyük Avrupa ülkeleri bu fikir ve 

anlayışları çok daha zor hazmederken; İskandinav ülkeleri ve daha küçük ülkeler on yıllardır 

yönetişim fikirlerine sahip olmaya çalışmaktadırlar. Böylece biz hiçbir reformun evrensel 

olmadığını söyleyebilirz. Bunun yerine reformlar ihtiyaçlar ve siyasi sistemin daha büyük 

geleneği ile dikkatli bir şekilde karşılaştırılmadır.  

 

 

 

 


