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2004 yihnda Ankara Universitesi Sosyal Bihmler Enstitiisii Kamu
Yonetimi ve Siyaset Bihmi Anabihm Dah'nda kabul edilen bir doktora tezi
olan ve daha sonra az sayida degijikhkle 2005 yihnda kitaplajtirilan Yonetipm
Zihniyeti: Tiirkiye'de Ust Kurullar ve Siyasal iktidann Donii^iimii isimh
cpahfmasinin temel iddiasmi, yazar Sonay Bayramoglu fu ciimlelerle ifade
etmektedir:
"Yonedjim teorisi ve uygulamalan, gejitli mekanizmalar araciligiyla
egemen sinif difuidaki tiim emek9i siniflan di^lamak suretiyle toplumlann
gelecegini sermaye sinifinin ^lplak egemenligine mutlak olarak teslim
eden bir siyasal iktidar modelidir" (s.419).
Sonu9 boliimunde dile getirilen bu ciimle, ^ahjmanm genel 9er9evesine
jekhni veren yaklajimi tiim netligiyle ortaya koymakta ve yazann izini
siirdiigii savlan eksiksiz bigimde i9ermektedir. Bu temel iddiayi biraz daha
agmak gerekirse, oncehkle vurgulanan nokta, "yonetimi, devlet diji aktorleri
kapsayacak jekilde, yani birhkte yonetme anlaminda degiftirme iddiasini ileri
siiren bir kavram olan" (s.27) yonedjimin (governance) yeni bir siyasal
ikddar modeh oldugudur. Bu ikddar modehnin dokusunu, uluslararasi
sermaye aginin dogrudan etkisi altindaki ulusal sermaye sinifinin, kar ve
rekabet oncehkleri gozedlecek jekilde piyasanin oniindeki tiim engellerin
kaldinlmasina yonehk talebi belirlemektedir. Bu talebin bajat belirleyici gug
oluju, sozii edilen yeni siyasal ikddar bigiminin "dogasi geregi demokradk
degil ohgarjik bir nitehge sahip oldugunun" (s.24) bir gostergesidir. (giinkii,
yeni ikddar modehnin igsel dinamikleri, "bajta ijgi sinifi olmak iizere emekgi
grup ve kategorileri (avantajsiz konumdaki etnik gruplar, gogmenler,
miilteciler, vb.) boliijiim ihfkilerine etki edebilecek giig kanallanndan
dijlamaktadir" (s.2O). Emekcji 9og:unlug;un sessizlepdrilmesi anlamina gelen
bu dijlama girijimine Tiirkiye'de 1999 yihndan bu yana benimsetilmesine
ugrajilan 'ekonominin siyasetten armdinhnasi gerekdgi' temel tezi ile
mejruiyet kazandinlmaya ^ahjihnaktadir.
• inceleyen Janset OZEN AYTEMUR, Akdeniz Universitesi LLB.F. ijletme
Bolumii Arajtirma Gorevhsi
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Yukandaki girij paragrafi ile ana argiimanlari yansitilmaya ^a
kitap, Tiirkiye igin, 'devletin ijlevi', 'devlet-sermaye-sivil toplum ilijskileri',
'ulusal .sermayenin niteligi', 'emek^i sinifin yeni konumlanij bi^imleri',
'uluslararasi sermayenin ve kurulujlann etki alanindaki genijleme', 'miicadele
alanlannin daraknasi/geniflemesi' vb. birbiriyle yakindan (veya neden-sonu^
iUjkileri a^isindan birebir) iUjkiU pek 90k konu u2erindeki sis perdesini
aralamaniiza yardimci olacak a^iklayici bir ger^eve sunmaktadir. Yaklajimin
a9iklayiciligi, q:6zumlemenin odagina yonetijim adi verilen bu yeni siyasal
iktidann 'niteligini' yerleytirmesinde ve bu nitelige etki eden tiim unsurlari
dejifre etme arayiyinda sakhdir.
Siyasal duzlemde mejruiyeti giinden gline artan yonetiyim modelinde,
aslinda birtakim firkin detaylari guzellejtiririe ijlevi goren 'filtreler'
kullanildigini ortaya koymayi hedefleyen bir galifmanin, elejtirel bir galijsma
stratejisi izlemesi gerektigi agiktir. Yazar Bayramoglu, "ilgili alanyazinda
mevcut yonetijim kuramlan ile elejtirel bir hesaplajmaya kalkijilacaksa ya da
daha 6I9UIU bir ifade ile, bu kuramlarla yetinilmeyecekse", yonetijim
modelinin unsurlarina ayriftinlmasi ve her bir unsur i^in aynntili
denilebilecek bir betimleyici 9ali5!ma tarzinin izlenmesi gerektigini
vurgulamaktadir (s.22). Konunun kuramsal ve yontembilimsel uzantilannin
ortaya konmasini ama9layan bu ayrintih betimleme istegi, 9alijma planinda
birinci boliimiin 'yonetijim modelinin injasi ve geHjimine" ayrilmasi
sonucunu dogurmujtur.
Birinci bolumiin girij kisminda, 'demokratiklejme', 'ku9uk devlet',
'piyasa dostu devlet' benzeri kavramlarla akrabahgi olan yonetiyim
kavraminin ne tiir bir anlam i9erigi ile on plana 9iktigi ve hizla benimsendigi
a9iklanmaya 9ali»;ilmaktadir. Yazara gore yonetijiim kavrami, "siyasal
diizcnlemenin her ol9egini (yerel, ulusal, bolgesel, kiiresel) ve her birimini
(topluluk, kurum, devlet, ulusotesi olujumlar) kapsayan bir adlandirma
olmasi nedeniyle, kuUanimi itibariyle son derece esnek, i9erigi itibariyle de
ayni 6l9ude kaygan ve degijken bir kavramdir" (s.28). Izleyen paragraflarda,
yonetijim kavraminin kisa zamanda hizla kat ettigi yol, 1989'da sosyalist
blogun 9okufu ve 1970'lerin ortalanndan itibaren kapitalist devletin i9ine
girdigi kriz ile jekiUenen avantajli bir tarihsel donemde ortaya 9iki5ina ve
1980'lere damgasini vuran olumsuz devlet algilayijlanna referansla
a9iklanmaktadir. Olumsuz devlet algilayijlanni, gerek sermaye sinifi lehine
konumlanmada, gerekse bir mejruiyet kaynagi jeklinde kullanarak "tarafsiz
ve saf, teknik bir oneri gibi" goriinmede kullanan yonetijim yaklajiminin,
soylem duzeyinde "tarafsiz, siyasi ve ideolojik olmayan bir ozellik
sergiledigi", oysa soylemindeki sozde yeniHklere ragmen blituniiyle ideolojik
bir i9erige sahip oldugu dujuncesi, boliimun girijinde onemle
vurgulanmaktadir.
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Yazann, yonedjiimin 'ne oldugjunu' agiklarken bajivurdugu bir dizi
kavram sozu edilen ideolojik icerigin ipu^Ianni vermektedir: Orgiitler,
kunimlar ya da aktcirler arasindaki bir e^fgiidumleme bilimi olarak yonedjim,
karstlikli bagimhltk kavramina vurgu yapmaktadir; ihi^ki agi (network)
bicimindeki yoned^im esitlerarast bir ihjikidir ve "devlet ve toplum arasindaki
ih^kiyi eijiiderarasi ve kari^ihkh bir ih;;!ki olarak gormekte", "yoneten ve
yonetilen karjiuhgi bicimindeki bir devlet-toplum karjithgini reddederken",
bunun yerine birlikte yonetimi benimsemektedir (s.31). Yonedjiime gore
toplumun orgiitlenmesi 6^ brgiitlenme ile ger^eklejmeh, yani toplum kendi
kendini orgiidemehdir. One gikardigi anlamlardan biri hiikiimet olmadan
yonetme&va. Bu yeni yonedm bi^imi "biirokrasideki hiyerarji yerine ejiderarasi
iliykiyi, yoneten-yonedlen aynmi yerine de birhkte yonetme ilkesini one
cikarmaktadir" (s.33). Yazar, devledn roliinii yeniden tanimlamaya girijen ve
toplumsal karjithklari yok sayan bu kavramlarla ifade bulan yonedjim
anlayiji ile benimsedlmeye ^ahjiilan zihniyed yu ciimlelerle ifade etmektedir:
"Yonetijim, bir yandan devledn dcgijen rolu ve bi9imini anlatirken, bir
yandan da bu degijimi saglayacak mekanizmalan ve yeni kurallar
biitiiniinii gosteren bir kavramdir. Uluslararasi kuniluylar, siyaser
(politics) ilc siyasayi (policy) <;()k kcsin bir bigimde birbirinden kopardigi
iijin, devlet aygitinin ijleyi^ bicjimi, karar alma mckanizmalari, kamu
politikasina dair herijcy, bir tur muliendislik iji olarak gcjstcinlmcktedir.
Bu cercjcvedc, ozellcsjtirmc, ademi merkezilejmc, kamu hizmetlerinin
piyasalajtinlmast, kamu yonetiminin yirkct gibi yonedlmcsi, diizenleme,
denetim gibi dcgisjimler dc siyasa alamna ait olarak kabul
edilmektedir" (s.33).
"
siyaset ilc siyasa (polic)') arasinda ^ekdklcri kalin set sayesinde,
devledn neredeyse tiim faaliyet alanlari 'siyasa alam' bicjiminde
tanimlanmij, siyaset ise sadece rejime Oijkin bir kavram olarak
sunulmujtur. Boylece siyasa alam, boluf iim ilijkMcrinin yapi ve sQre9lerini
kapsamasina ve bu nedenle de siyasal bir alan olmasina ragmen, bir tiir
teknik miihendislik alam gibi takdim edilerek, siniflar miicadelesinin
etkilerinden yahtilmaya ^ahjUmijtir" (s.36).
Yukanda aktarmaya cahjtigimiz aynnuh kavramsal acpiklamalarla
baslayan birinci boliim, yonedyim modehnin injasi ve gehyimi siirecinin
anlatildigi iig alt bajhk ile devam etmektedir: Modehn yayginlas^masinda
behrleyici rol iisdenen aktorlerin tek tek incelendigi "Uluslararasi Kuruluylara
Yokuluk: Negadf Devlet Anlayiijindan Girijimci Devlete"ba5!likh bolum ve
kiiresel bir ikddar modeh arayijlannin deyifre edildigi "Kiiresel Yonedjiim
Modeh" ve farkh disiphnlere gore yoned;;!im yaklajiimlan ve bunlarin
kuramsal temellerinin incelendigi "Yonedjim: Projeden Kurama" ba;?hkh
boliimler.
Diinya Bankasi, OECD, Birlejmij! Milleder ve Avrupa Birhgi gibi belH
bayh uluslararasi kurulujlann, Diizenleyici Reform Raporu (1997), Kiiresel
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Yonetijim Komisyonu Raporu (1995), Milenyum Deklarasyonu (2000) vb.
yonetijiimle ilgili raporlanmn yonetijim modelinin dii^unsel gelijimindeki
beHrleyici etkisi vurgulanmaktadir. Ayni kurulujlann yalnizca modeUn
geliftirilmesinde degil, uyg:ulanmasinda da oncii rolu usdendikleri gerfegi,
UNDP'nin (Birleijniij MiUeder Kalkinma programi) Yerel Gundem 21
Programi, OECD'nin Diizenleyici Reform Progranu ve DB'nin uyarlama
kredileri ile orneklendirilmektedir. IMF, DTO, 7'ler grubu, Dunya
Ekonomik Forumu, BM-Kiiresel S6zle?me (Global Compact), Uluslararasi
gahjma Orgutu (ILO) ve Uluslararasi Ticaret Odasi (ICC) gibi kiiresel
iktidar tasanminda etkili olan diger kurumlar da ^alijmalari, baglantilari,
anlajmalan yoluyla yonetijim kavraminin gelijmesi ve benimsenmesi
surecindeki rolleri agisindan okuyucuya haarlatilmaktadir.
izleyen sayfalarda "modelin injasinda yetkin bir usta" olarak nitelenen
Diinya Bankasi, diizenleyici reformlar ile "modelin devlet aygitinin teknik
injasindaki roluniin" anlatildigi OECD, "modeie mejruiyet kazandirmadaki"
etkisi ile BM ve "modelin ulusiistu gorunumiinii" ornekleyen Avrupa Birligi,
geli?drdikleri yonetijim modeUeri ger^evesinde tek tek ele alinmaktadir.'
Ortaya koyduklan yonedjim modellerinin karjilajtirdmasinda kullanilan
temel ^oziimleme sorulari junlardir: Bu kurulujlann gelijdrdikleri yonedyim
modeUeri arasinda bir farkliliktan soz edilebiUr mi? Aralarindaki farklilildar,
bir biitiiniin ijlevsel par9alan jekHnde midir, yoksa kendi ig biitiinliikleri olan'
^eUjkili modeller jekUnde midir? Bu kurulujlar yonetijim modellerini hangi
kanallarla uygulamaktadir? Bu kanallar ya da araglar, bir iilkenin siyasal
yapisinda hangi tiir kurumsal degijiklikleri ongormektedir? (s.4O). Bu sorular
ekseninde yazarin ulajugi sonu^lar ju jekilde ozedenebilir:
• Diinya Bankasi raporlan, reform paketkri ve kredilennin (^orlajtct) on kopi//an
jo/tiy/a, y6neti;;;im ile ekonomi ve siyaset diizlemleri arasinda net ayirim
yapilmasi; tiim siyasa olujturma siire<;lerinin teknik bir konu olarak
goriilmesi; yonetim sure^lerinin piyasa ve sivil toplum aktorleri ile devlet
temsilcileri arasindaki paylajiminin hedeflenmesi (s.45); kamu yonedminin
jirket yonedmi esasina gore yeniden yapilandirilmasi; piyasanin oniindeki
bilgiye ulagma engellerini ortadan kaldiran jeffaflik ve hesapverebilirUk
mekanizmalarinin hukuki a^idan giivenceye alinmasi (s.47), "piyasa i9in
devlet" yaklajiminin benimsenmesi; sivil toplumun daha 90k ozel sektoriin
ve piyasa mekanizmalannin gelijtirilmesi yoluyla gii^lendirilmesi (s.49);
yurttajihk kategorisinin yerini kamu hizmederini tuketen "miiyteri" ve
"tiiketici kategorilerine birakmasi (s.53) saglanmiytir.
• OECD, "diizenleyici reform" ve "dii^enlejid etki ana/i^" adtnda iki arcif i/e iktisadi
olanin siyasal olandan ozerklejmesini; siyasi iktidann etki alanindan,
kaynak tahsisi ve boliijiimle ilgiU karar verme yetkisinin ^ekip alinmasini
(s.67); siyasal karar alma siire^lerinin teknik bir muhasebe hesabina
indirgenmesini; yasamanin yasa yapma yetkisinin zayiflaulmasini (s.68);
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temel karaktcri diizenleyicilik olan yeni bir iktidar bi^imi jeklindeki
ycmetijiimin benimsenmesini (s.71) saglamijtir.
• Birlqmi^ Milletler'in "Yerel Giindem 21 Projeleri", Kiiresel Komptluk Raporu "ve
"Miteiiyum Deklarasyomi"joluyla, yonetijim kavramirun kentsel mekanlarda
genij! toplum kesimleri i9inde yaygin bicimde taninmasi ve olaganlayma
elde etmesi (s.72); siyasal ozgiirliik ve insan haklari ile aynmciligin ortadan
kaldirilmasi gibi konulan da yonetifim anlayijina dahil eden "demokratik
yonetijim" teriminin gundeme gelmesi (s.73); sivil toplum ve ozel
sektoriin, iktidann ademi merkezilejme yoluyla yerel yonetimlere devrinde
kritik bir onem kazanmasi; devletin "kolaylajtinci" bir figiiran tarzina
biiriinmesi (s.75); hizmetlerin ya da idari ijlevlerin tajerona verilmesinin,
kuralsizla^sma veya tamamen ozellejtirme bi9iminde ger^eklejmesine neden
olan ademi merkezilejme anlayijinin yerlejmesi (s.76) saglanmijtir.
• Avnipa Birligi, Avrupa Yonetipmi Raporu ile, a9iklik, katilim, hesapverebilirlik,
etkinlik ve tutarlihk jeklinde tanimladigi be? yonetijim ilkesinin uye
(ilkelerdeki yonetimin tiim diizeylerine -global, Avrupa, ulusal, bolgesel ve
yerel- uygulanmasim amacjilarmjnr; diizenleyici aygit olarak, bu yondeki
iijlev ve 9er9evenin goreli olarak en gelijmij ve en kapsamh olujumudur
• "Uluslararasi kurulujlann yonetijim yaklajimlan arasinda, farkliliklardan
90k benzerlikler on plandadir" (s.l51). "1989'dan bugiine yonetijim
uygulamalannin her zaman "kuresel" bir sahibi olmujtur. Devletlerarasi
ilijkiler sisteminin uluslararasi kurumlan olarak etkinlik gosteren DB,
UNDP, OECD gibi kurulujlar yonetijim kavrami ile sadece diinyaya yeni
bir jekil vermekle kalmamijlar; aym zamanda kendilerini de kiiresel
kapitaKzmin
uluslarotesi duzenleyici kurulujlan
olma
yoniinde
doniijiturmiijlerdir" {s.ll).
Uluslararasi kurulujlann yonetifimin yayginlajtmlmasindaki belirleyici
roUeri net bir ^ekilde ortaya konduktan sonra, birinci boliimiin ilerleyen
sayfalannda odaklanilan soru, bu diizeyde bir uluslararasi oydajmanin,
"kiiresel 6l9ekte bir siyasal iktidar yapisinin olufumuna ijaret edip
etmedigi"dir. Kuresel yonetijimin yapilandinlmasi siireci, uluslararasi
olujumlarin ulusal egemenliklere niifuz etmesi yoluyla jekillenmektedir.
Uluslararasi kurulujlar
a9isindan yeni kiiresel iktidar bi9iminin
jSekillendirilmesinde en gii9lii aktor olmak, siiregiden bir rekalnt konusudur.
Yazar Bayramoglu, 9alijmasinin bu ajamasinda, Birlejsmij MiUctki- Vf Diinya
Ticaret Orgiitii'niin benimsenmesini tejvik ettigi bir dizi uygulnmada olasi
bir kiiresel iktidar modelinin izini siirmekte; "kiiresel yonetifimin kurucu
ilkesi" olarak tanimladigi ve insan haklari gibi dokunulmaz bir statiiye
oturtulmasina 9ali5ildigini belirttigi "ticaret hakki" kavraminin iizerinde
onemle durmaktadir.
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birinci boliimii, yonetifim modelinin gelijitirilmesinde kciklu
etkileri olan "Yeni Kurumcu Iktisat Okulu"nun temel varsayimlarinin
aktarilmasi ve "iyi yonetifim", "ozerklik olarak yonetijim", "jirket
yonetijimi", "ilijki agi olarak yonedjim" gibi yonetifim riirlerinin agiklanmasi
ile sonlanmaktadir. Yazar, ayni zamanda yonetijim yaklasimm temel
onermelerini de ozedeyerek okuyucuya sunmaya ^ahjtigi ana kavramsal
bilgileri netlejitirmektedir. Yonetijiimin temel onermeleri junlardir: (a)
Ekonomi, kural ve kurumlanyla siyasetten arindirmalidir; (b) Kamu yonetimi
piyasa kurallanna gore diizenlenmelidir; (c) Devlederarasi ilisikilerde,
bagimlilik ilkesi yerini karjilikli bagimliliga birakmijtir; (d) Yerelleymc,
kiiresellejmenin ikiz hareketidir; (e) Kalkinma ve yonetijim arasinda pozitif
ve dogrusal bir ilijki bulunmaktadir (s.l 14-115).
Bayramoglu, "yonetifim kavraminin siyaset kurami i9indeki yeri nedir?"
sorusuna yanit aradigi ikinci boliimdeki elejtirel kuramlajtirma giri^iimini
"emek ve sermaye arasindaki giig ilijkilerini sermaye sinifi lehine, toplumsal
ilijkilerin butiin ol^eklerinde yeniden duzenleyen bir siyasal iktidar bi^iminin
kavramla!?anlmasi" jeklinde tanimlamaktadir (s.l53). Bu kavramlajitirma
^abasimn sinif goziimlemesini temel aldigi a9iktir. Yazar, boylesine zorlu bir
9abaya girme ihtiyaci duyma nedenini, 9abanin zorlugundan kaynakli
kaygilarini ve olasi eksiklikleri ju ciimlelerle aktarmaktadir:
"[Konunun kuramsal ve yontembilimsel gagrijimlari dejifre edildigi
6l9ude] bu 9alijmanin iistlenmesi gcreken 9etin sorunlar ve gorevler de
belirginlejmeye bajladi. Oncclikle, konunun ijaret ettigi son derece
xcngin kuramsal baglamlara kapihp, somut durumun 96zumlemesini
ihmal etmek isten bile degildi. Ayni jekilde, son derece hacimli bir alan
yazinina sahip bir alanda, somutlugun detaylarinda pusulasiz kalmi,s bir
yolculukla yetinmek de mumkiindii. Her iki egilimdcn ka^inmaya her
ajamada azami bir gaba gosterildi; konunun i9eridcn elejtirel bir kuramini
geUjtirmek i9in bu 9aba zorunluydu. Ne var ki, bu yondeki bir tercih
iddiali sayilabilecek bir gorcvle bizi kari^i karjiya birakti: C^alijma, kendi
kavramsal 9er9cvcsini kendisi geli^tirmek durumundaydi.
Bu 9ah«!manin kuramsal a9idan bir orijinalligi varsa, o da girisilen
kavramsal 9er9cvc dcnemesindc aranmalidir. Bu dcnemc kcndi
smirlannm farkindadir ve gelijtirilmcye muhta9tir" (s.414).
Soz konusu kavramsal 9er9eve, yeni bir iktidar bi9imi olarak ele alinan
yonedjiimin yapi ve sure9lerini ortaya koymak iizere gelijdrilmijdr.
(J^alifmanin kuramsal 9er9evesi, "sermayenin merkczilejme ve yogunlajma
egilimi "yeklindeki Marksist ekonomi polidgin temel unsurlan iizerinde
jekillendirilmijdr. Yonedjim modelinde "rekabet ve terdh", "birlikte
yonetme", "ejiderarasi ilifki" vb. kavramlar, devlet-toplum ikiligini,
hiyerar«!ik orgiidenmeleri ve yoneten-yonedlen ilijikilerini perdelemek iizere
kullanilmaktadir. Yonedyim yaklajimi, piyasa iU^skilerinden tiiredlmi^s bu
kavramlarla devledn de bir piyasa aktorii olarak yapilandirilmasinin oniinii
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a9maktadir. Yazar bu boliimde, yonetijimin, "devletin bir firma gibi
orgiitlenmesi" ve "sadece piyasanin oniinii a9an ve ona destek olan bir aygit
olmaktan 9ikip, piyasadaki aktorlerle ejit iUjki kuran ve piyasanin kurallanyla
davranan bir aygita donujsmesi gerektigi" savunularini vurgulamaktadir
(s.l55). Devletin piyasa aktorii imij gibi orgiitlenmesinin en kritik sonucu
devletin demokratik niteligi ile ilgilidir. Yonetijimin, "devletin firma gibi
orgiitlenmesi", "firma gibi yapilanan bir devlet ile kalkinma ve
demokratiklejme arasinda dogrusal ve pozitif bir iUyki kuruimasi" ve
"ekonominin siyasetten arindirilmasi" yoniindeki savlari ile ilgili ayrintib
yorumlara ve a9iklamalara yer verilen bu boliimde (s. 158-177) yazar, bu ii9
temel savin ortaya koydugu "karanlik" tabloyu yu jekilde ifade etmektedir:
"Devlet orgiitlenmesi, en kisa tanimiyla, iktidar iliykisinin tanzimi ve
arttgin boliijiimii uzerine hiikiim siiren bir siniflar miicadclesi alanidur.
Yonetijim modeli ise devleti bir firma gibi yeniden yapilandirarak,
boliijiim ilijkilerini 'siyasetten anndirmayi' amaqlamaktadir. Bunun
anlami, devlet orgiitlenmesinin siniflar miicadelesinin etkisine
kapatilmasi, dolayisiyla da siyasetin toplumsal i^eriginin budanmasidir.
Devletin demokradk niteliginin sorgulanmasini gerekdren bu sonuf, aym
zamanda bu cjalijmanin en temel iddiasini meydana gedrmektedir"
(s.155-156).
Yonetijimin kuramsal 9er9evesini olujturmada, yazar, iki kavram 9iftine
bajvurmaktadir: Ilki, 6l9ek-alan kavramlandir; iktidar bi9imi olarak
yonetijimin, demokrasi sorunsali ekseninde incelenmesinde kullanilan
"siyasal iktidar 6l9egi" ve "iktidar alani" aynmina ijaret etmektedir. Siyasal
ikddar 6l9egi ulus devlet, ulus aid ve ulus iistii jeklindeki ii9lii 96ziimleme
diizeyini; siyasal ikddar alani ise demokrasinin temsili, dogrudan ve
demokrasi diji pradklerini ifade etmektedir. CJioziimlemede ikddar 6l9eginde
ele ahnan egilim "siyasal erkin merkezile^imesi", ikddar alani 6l9eginde ise
"siyasal erkin yogunla5!masi"dir (s.l95). Yeni siyasal ikddar modelinin, yani
yonedfimin olujsum siireci 90k merkezli ya da ademi merke^etfi bir
merke^ilep/eyi Ye. kuralsi^la^an hirjogunlapiaji ii?idc etmektedir (s.l97).
Ikinci bolumiin izieyen sayfalannda "siyasal ikddann doniijiimii",
siyasal ikddann ademi merkezilejmesi" ve "siyasal ikddann yogunlajmasi"
alt bajliklan ile aynnuh olarak ortaya konan kuramsal 9er9evenin ana
hatlarini olujjturan 96ziimlemeler, yazar tarafindan ju ciimlelerle
ozedenmektedir (s.l97):
"I Ademi merkeziyet9i bir merkezilejmej bakimindan, 96zumleme diizeyi
ulus devlet ol9egine gckildiginde, siyasal erkin ademi merkczilcjmesi
jeklinde gorulen surecin ulus alti ve ulus (istu olgeklerde bir
merkezile^imeye denk dujtiigii gorulecekdr. [Kuralsizlajan yogunlajma]
bakimindan ise siyasal ikddann ulus 6l9egindeki kural ve kurumlan
96zQliir ve bu anlamda bir kuralsizlasma yajsanirken, sintcli ya da sektorel
temcldeki siyasa nl.uilannda ortaya 9ikan diizenleyici aygitlar, yasama,
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yiirutme, dcnedeme ve kimi durumlarda yargilama crklerini biinyelerinde
birlejtirmek
suredyle,
siyasal
ikddann
yogunlajimasina
ivme
ka/andirmaktadir. Dolayisiyla yonedjim, kendi iddiasinin tersine, siyasal
ikddann ulus diji olqieklerde merkezilesjdgi ve diijlayici karakteri ile
yogunlajtigi yeni bir ikddar bicpiminin ifadcsinden bajka bir ;;;ey degildir"
(s.197).

ii^uncu bolumiinde yazar, ikinci bolumde sunulan kuramsal
"ademi merkezilesfme" ve "yogunlajima" kavramlarini kullanarak,
yonedyim modelinin Turkiye'de siyasal ikddar bilimi uzerinde yaptij^i etkiyi
ortaya koymaya gahjimaktadir. Bu jiekilde, Turkiye'de devlet aygitinin
yeniden yapilandirilmasi sureci 9ozumlenmekte ve "reform" kavrami altinda
ger^ckleydrilen uygulamalar de5;ifre edilmektedir.
"Yonedyim modeli ile Turkiye'de nasil bir ikddar
yerle^mektedir?" sorusuna cevap aranirken, "reformlar"in
devlet
orgutlenmesini iki yonlu bir hareketle donujiturdugu tespid yapilmaktadir. Ilk
donujum
hareked, ikddarin yeni ikddar odaklarina devri ile
merkezsizlejdrilmesidir. Yerel Yonedmler Reformu ve Kamu Yonedmi
Reformu bu hareketin dpik ornekleridir. Ikinci donuyum hareked ise,
ikddarin "ust kurullar" olarak bilinen bagimsiz kurumlar yoluyla
"yogunlaymasidir" (s.239-240). Yazar, bu noktada, calijmamn 9ozumleme
alanini ikddarin yeni yogunlajma alanlari olarak belirlemekte ve yonetisimin
Turkiye'de ortaya ^lkardigi yeni iktidar bi^iminin izini "bagimsiz duzenleyici
kurumlar" uzerinden siirmektedir. Yazar, yonedyimin tiim mekanizmalanm
kapsamasa da, "bagimsiz duzenleyici kurumlann devletin doniisjiumunde
belirleyici olduklan" ve "bu yapilann siyasal alam donuytiirme kabiliyetleri
oldugu" yonundeki tespitlerine dayanarak soz konusu kurumlan
9<">zumlemesinin merkezine aldigini belirtmektedir (s.241).
U^uncu bolumun ilk alt ba^jligi "Bagimsiz Duzenleyici Kurumlar:
KaryilajJtirmali bir (^ozumleme" yeklindedir. Bu baslik altinda, kurumlarla
ilgili incelemelerde karjilajilan metodolojik sorunlara deginilmekte; tekil
olarak incelendiginde kokeni 19. yiizyilin sonlarindaki Amerika'ya kadar
uzanan duzenleyici kurumlann tarihsel gelijimi incelenerek son on yillik
surecjte kuresel bir olgu/fenomen olarak ele alinmalari gerekdgi ortaya
konmakta ve bu kurumlann mejruiyedni saglayan gerek(;eler agiklanmaya
^ahjilmaktadir. Bu bajhk altinda sunulan bilgiler, Almanya, Britanya, Belgika,
Brezilya, Fransa, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Italya, Kanada, Polonya,
Turkiye ve Yunanistan'daki bagimsiz duzenleyici kurum orneklerinin,
"yetkileri", "orgiit yapilan", "huklimede ilijkileri" ve "parlamento ile
ilifkileri" agisindan karjilasitinldigi aniamli bir incelemenin sonu^larinin da
eklenmesiyle tamamlanmijtir.
U^iincii bolumun "Turkiye'de Bagimsiz Duzenleyici Kurumlar" alt
basligi kapsaminda oncelikle 1999 yilinda "egemen sinifin yonetme bilimi ve
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iktidar tarzinda ortaya qikan" donujiumun tarihsel arka planini a9iklamak
iizere 12 Eyliil darbesi ve 24 Ocak kararlan ile baylayan neoliberal donem ele
alinmakta, ardindan da 1999 yilinda IMF ile imzalanan Istikrar Programi
9er9evesinde bajlatilan "yeniden yapilanma" siireci irdelenmektedir. Ilerleyen
sayfalarda "Bagimsiz Diizer.'cyici Kurumlarin Ekonomi Politigi" bajligi
altinda Tiirkiye'de kurulan b.izi BDK'lar (Rekabet Kurumu, Kamu Ihale
Kurumu, Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasasi
Diizenleme Kurumu, ^eker Kurumu ve Telekomiinikasyon Kurumu) tek tek
mercek altina yatinlmaktadir. (^aliymanin bu boliimiinde yararlanilan
kaynaklar 1999 yihndan itibaren uluslararasi kurulujlarla imzalanan
anlajmalar vc bu kuruluylann raporlan, gazete ve dergiler, BDK'lann kuruluj
kanunlari, yiUik faaUyet raporlan, kurul kararlan, kurul iiyelerinin atama
kararnameleri, TBMM tutanaklan ve kurumlarla ilgili ikincil kaynaklardir
(s.3()l). Gencl ozcllikleri, benzerlik vc farklikklan ile geleneksel biirokratik
yapilanmadan aynlan yanlari iizerinde ayrmtili bicimde durulmasi, yonetijim
modelinin Tiirkiye'de yeni siyasal iktidar alanini nasil insja ettigini gozler
(iniine sermektedir. Yazar BDK'lann genel ozellikleri ile ilgili tespitlerini yu
ciimlelerle ifade etmektedir:
"Bagimsiz diizcnlcyici kurumlarin' ckonomiyi siyasetten anndirma
islevleri, en ozlu ifadesiyle, boliijiim ilijkilcrini siniflar miicadelcsinin
ctkilcdndcn anndirma anlamina gclmcktcdir. Bu isc demokrasinin kurum
ve kurallanndan bagimsiz olarak ijlcyen yeni bir siyasal iktidar alanini
isaret eder. Bagimsiz diizenlcyici kurumlar, yapisi itibariylc, yeni siyasal
iktidar alaninin temel aktorled olarak goriilebilir. Parlamento, hukumet ve
biirokrasiden devrcdilen yetkilerle donatilan bu kurumlar, guglcrini
birtakim bajka ara9larla glin ge^tikge pekijtirmektedir
Diizenlenen
sektorle ilgili olarak politika olufturma ve yasa yapma ijlevi de biiyiik
olcjiide bu kurumlara devredilmij gorunmektedir.
Bagimsiz duzcnleyici kurumlari, klasik biirokrasinin i^indeki yeni bir
oluijum seklinde gormek yaniltici olacaktir. Bu kurumlar, demokratik bir
devlet biirokrasisinin diymdaki bir yapilanmadir" (s.416).
"Bagimsiz diizenleyici kurumlarin, ozerklik, jeffaflik, hesapverebilirlik
gibi ilkeleile aniliyor olmasinm, kurumlarin ger9ekligi ile bir ilgisi
bulunmamaktadir. Bagimsiz diizenleyici kurumlar i^in tiim bu Ukelerin
sintrmi "ticari sir"kavrami (;izmektedir"(s.417).
U^iincii bolumde son olarak "Bagimsiz Diizenleyici Kurumlarin
Antropolojisi" alt bayligi altinda, Tiirkiye'deki BDK'lann, kuruluj siiregleri
a^isindan uluslararasi ornekleri ile ejbiqiimU ozellikler sergilemelerine karjilik
kendilerine ozgii yanlannin bulunup bulunmadigi sorusu uzerinde
durulmaktadir. Kurumlarin ortak ozgiin yonleri, ^ahjanlar, orgiit kurallan ve
yoneticilerinin toplumsal kokenleri gibi kriterlerle ele alinmaya
(jaliyilmaktadir. Bu ajamada benimsenen arajtirma tiirii "kejfedici
ara5!tirma"dir. Arajtirma 9er9evesinde, bagimsiz diizenleyici kurumlann
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bajkanlan, kurul iiyeleri ve kurum uzmanlan ile derinlemevsine gorujmelerin
yapilmasi, kurullara ait her tiirlii dokumamn; kararlar, tebligler ve basin
a^iklamalannin incelenmesi ve kurum biinyesinde gozlemlerde bulunulmasi
yoluna gidilmijtir (s.384). Yapilan miilakatlarla kurumlarin ozerklik, denetim,
istihdam ve karar alma mekanizmalan jeklinde gruplandirilan yapisal
ozeltikleri incelenmij ve U9uncu bolum, BDK'lar doneminde siyasal yaptda
ortaya gikan donujiimii ortaya koyan bir alt bajhkla tamamlanmijtir. Yazann
bu bajhk altinda yer verdigi onemli yorumlan junlardir:
"Yonetdjim modeli, kamu biirokrasisi ile burjuvazi arasindaki ilijkiyi,
'toplumsal ortakltk' statiisiinde a^ik ve yasal bir hale gctirmijtir. Bu
durum, geleneksel burokratik yaptlanmanin scrmaye sinifi ile a^tk vc
mejru bir ilijkiyc izin vcrmcycn yapisindan biiyuk bir kopuj; anlamina
gclmcktcdir. Yonetijim modeli i^in, burokrasinin cski bi9imi, ijlcvsiz
olmak bir yana a9ik bir tchdit nitcligi dc tajimaktadir. Ulus olarak
ortaklaya paylajilan varhklan gcncl gtkar dogrultusunda scvk vc idarc
ctmck gibi bir ijlcv ile (geleneksel biirokrasi), fumalarin kar vc rckabct
onceliklerinc tabi bir pozisyonu surdurmek (yonctdjim biirokrasisi)
arasmdaki fark, mukayese kabul etmez niteliktedir. Tabi olunan
pozisyonun a^ik bir sermayc stratejisi olmasi, scrmayenin de kozmopolit
bir karakter tajiyor olmasi, kamu biirokrasisi iginde, kiiresel aidiycti tcjvik
eden bir sonug dogurmujtur. Ulusuna dijsallajan biirokrasi, kuresel clit
olujumuna igsellejmcktcdir" (s.411).
Bayramoglu'nun
ilgi uyandmci benzer yorumlan ile tamamladigt
^alifmasi, titiz ve zahmedi bir arajtirmanin iiriinii olmanin yanisira,
alanyazinda bir ilk olma ozelligini de tajimaktadir. Pek 90k disiplin iginde
farkh, fakat yer yer de birbirini kesen kavramlayttrmalarla tartijilan yonetiyim
konusunun bu denli sistematik ve anlayiitr bi9imde sunulmast, yazann
konuyla ilgili yetkinUginin ve arajarmaci ozeninin iyi bir kanmdir. Ancak,
tiim bunlann otesinde 9ali5)mantn hayranhk uyandtran ve ovgiiyii hak eden
en onemli yam, mevcut mejruiyet kazanmi*; yonetijim yaklayimlan ile
hesaplasjan elejtirel bir kuramsal denemeye cesaretle giriymij olmasi ve buna
paralel siirekli bir yapisokum ve dejifre etme refleksi ile kaleme alinmasidtr.
Arajdrmanin, Tiirkiye'de, temel ozelHgi emek9i siniflari siyasal alandan
yahtmak olan yeni bir iktidar modelinin yaratildigi mevcut siirecin
anlayilmasinda son derece onemli bulgular ortaya koymasi, jiiphesiz en
onemli katkisidur.
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