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1999 yılında Donald F. Kettl NAPA (Ulusal Kamu Yönetimi 
Akademesi) için olu turulan “Öncelikli Sorunlar Görev Gücü” kuruluna 
ba kanlık yapmı tır. Görev Gücü son yıllarda gündeme gelen yöneti imle ilgili 
ara tırmaları yapmak için olu turulmu tu. Bu makale; Görev Gücü üyeleri Mark 
Abraham, Donald Borut, Jonathan Breul, Peter Harkness, Steven Kelman, 
Valerie Lemmie, Naomi B. Lynn, David  Mathews, David Mathiasen, Brian 
O’Connell ve Susan Schwab’dan olu an grubun kendi aralarında yaptıkları
tartı malara dayanmaktadır. 2000 yılı süresince özellikle NAPA Sonbahar 
Toplantısında (16-18 Kasım 2000) ve di er zamanlarda Öncelikli Sorunlar Görev 
Gücü raporları ve bu konuda yazılan makaleler, yapılan tartı malara temel 
olu turmu tur. Bu çalı ma PAR (Public Administration Review) okuyucularına
ve ASPA üyelerine söz konusu tartı malarla  ilgili bilgiler vermek için 
hazırlanmı tır.  

Son yıllarda Amerikan yönetimi düzenli ancak tam olarak fark edilmeyen 
bir dönü üm ve de i im sürecinden geçmektedir. Bu süreçte ülkedeki klasik 
yapılar, süreçler ve kurumlar temel tartı ma konuları olmu lardır. Bu arada do al
olarak yeni kurumlar ve süreçler de kamu politikasında tartı ılmaya ba lanmı tır.
Ki ilerin çalı ma hacimlerinin artması ve geli mesi oranında ABD yönetimi, 
eyalet yönetimleriyle, özel sektör irketleriyle ve kâr amacı gütmeyen kurulu larla
ortaya çıkan yeni sorumlulukları payla mı tır.

 Bu makale Donald F. Kettl (ABD-University of Wisconsin-Madison) tarafından Public Administration 
Review, Vol. 60, Issue 6, p.488-499, Nov 2000’de yayınlanan “The Transformation of Governance: 
Globalization, Devolution and the Role of Government” isimli metnin çevirisidir.  
 Gazi Ün. BF Kamu Yön. Böl. Ar .Gör. 
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ABD’de bu dönü üm ve de i im sürecinin iki temel etkisi görülmü tür. 
Birincisi, ya anan süreçlerin tamamında tüm oyuncuların geleneksel rolleri 
zayıflamı tır. Yıllardır özelle tirmeyi ve yönetimi küçültmeyi tartı ıyoruz. Bu 
süreçte do al olarak önemli politika kararları aldık. Bu kararlar bir çok konuyu 
tartı malı hale getirdi. Yönetimler, refah devleti modeline kar ı misilleme olarak 
mal ve hizmetlerin da ıtımında kâr amaçlı ya da kâr amacı gütmeyen kurulu lara
yönelmeye ba ladılar. Bu durum tabi ki Kongrenin, Ba kan ya da mahkemelerin 
rollerinde dü ünülenin aksine a ırı olumsuzluklara ve yıpranmalara yol açmadı.
Bu süreçte eyaletler ve yerel yönetimler daha ya anır hale geldiler. Bunun da 
ötesinde de i imler klasik kurum ve süreçlere en tepeden yeni meydan okumaları
gündeme getirdi. 

kinci olarak bu yeni meydan okumalar yönetimlerin kapasitelerini 
zayıflattı. Aynı durum, yönetimlerin yönetim dı ı ortakları olan kurulu larda 
yüksek kalitede kamu hizmeti sunmalarının gereklili i sonucu do urdu. Aslında 
Amerikan yönetiminin temel yapısı New Deal günlerinden kaynaklanıyor. O 
dönem yönetimleri fonksiyonel uzmanla ma ve süreç kontrolüne dayanıyordu.
Bununla beraber yeni sorunlar da ortaya çıktı: Yönetim fonksiyonları tek bir 
yerden nasıl koordine edilecek? Hava, toprak, su kaynaklarını birbirinden ayıran
çevre politikaları, geçerli çevresel politikalar olacak mı?

Yeni süreç tabanlı sorunlar ise u ekilde gündeme geldi: Do rudan
hizmeti da ıtaca ı kabul edilen hiyerar ik bürokrasiler, hükümet dı ı ortakların da 
devreye girdi i yeni hizmet sunumu mantı ına nasıl uyum sa layacaklar?
Geleneksel bürokrasilerde iyi sonuç veren bütçe kontrol sürecinde; yönetim dı ı
ortaklardan bilgi sa lanmasında veya onların önceliklerinin ekillenmesinde nasıl
etkin olunacak? Yönetimin siyasal müdahalesinde kendini korumaya yönelik 
dizayn edilen personel sistemi, bu yeni meydan okumalara nasıl uyum 
sa layacak? Ve kendini uyduracak? Özellikle yönetimde ba arılı olan üst düzey 
yöneticiler yeni yönetim yapılarıyla nasıl uyumla tırılacaklar? Ülkede bu sorulara 
halâ cevap aranmaktadır.

ABD’de sıklıkla yönetimler her düzeyde kendilerini yeni sorumluluklarla 
kar ı kar ıya bulmu lardır. Fakat bunları etkin olarak ba aracak kapasiteden de 
yoksun kalmı lardır. Aynı durum yönetim dı ı ortaklar için de geçerli idi. Bunun 
daha da ötesinde bu dönü ümlere ra men vatanda ların yönetimden ve kamu 
görevlilerinden beklentileri, ilginç bir ekilde eski yapının geçerli olması
eklindeydi. Vatanda lar sadece sorunlarının çözülmesini istiyor, kimin sorunu 

nasıl çözece i hususuna o kadar önem vermiyorlardı.



Yöneti imin Dönü ümü: Küreselle me, Yetki Devri ve Hükümetlerin Rolü 

SAYI TAY DERG S  SAYI: 54 139  

Ülkede seçilmi  görevliler de benzer görü leri ta ımaktaydılar. Onlar 
programlarını yapıyorlar ve ona göre bütçe belirliyorlar. Hükümetler ise kamu 
kurulu larından bu bedel kar ılı ında hizmet almak istiyorlar. Sorun çıktı ında ilk 
söylenen bu kurulu ların yeniden yapılanması gereklili i, ya da gerçe e tam 
uymasa da sorunu anında çözecek yeni süreçlerin olu turulması gereklili idir. 
Amerikan yönetiminin performansı yani verimlili i, etkinli i ve sorumlulu u hep 
bu sorunların çözümüne ba lı de erlendirilmi tir.

Bir an için Wen Ho Lee olayını hatırlayalım. Bu ki i ABD’de Ekim 1999 
tarihinde bilgisayarındaki  nükleer sırları kötü amaçları için kullanmı  ve 
tutuklanmı tı. stihbarat uzmanları Çin hükümetinin ABD’nin en geli mi
nükleer silahı olan W-88 ile ilgili bilgileri bu ekilde aldı ını tespit ettiler. ster
hatayla olsun, ister bilerek yapmı  olsun, uzmanlar Çin’in bu bilgileri Lee’nin 
bilgisayarından aldıklarını kesinle tirdiler. Son 20 yıldır Lee, ABD Enerji 
Bakanlı ı (DOE) Los Almos Nükleer Enerji Laboratuarında ara tırmacı olarak 
çalı ıyordu. Lee atom çekirde inin bölünmesi ile ilgili çok gizli projelerde 
çalı mı , en gizli belgelere ula mı  ve 806 megabaytlık bilgiyi kendi güvenli 
olmayan bilgisayarına aktarmı tı.

Ancak bunlara ra men federal ajanlar, Lee’nin neden oldu u data kaybını
hızlı bir ekilde ispat edemediler. Hatta datalardaki azalmayı ve Çin’in herhangi 
bir ekilde ABD’nin ürününü taklit etti ini de belirleyemediler. Ara tırmalar da 
çok yava  ilerledi. Belli bir süre sonra Lee üzerinde yo un olarak odakla ıldı ve 
onun gizli bilgileri Çin’e verdi i kanıtlarıyla birlikte ispat edildi. Ancak bu durum 
Çin’in benzer nükleer silahları geli tirmesini engelleyemedi.  

Bu sorun kısa sürede Kongreye yansıdı. Kongre üyeleri durumdan çok 
etkilendiler ve sorunun acilen çözülmesini istediler. Enerji Bakanlı ının bu tür 
konularda güven vermedi i konusunda yaygın kanı olu tu. Ne yapabiliriz 
sorusuna kısa sürede güvenlikle ilgili konularda yarı ba ımsız Ulusal Nükleer 
Güvenlik Yönetimi Biriminin yetkili kılınması istendi. E er Enerji Bakanlı ı
birimleri nükleer sırları koruyamıyorlarsa, Kongre sorunu, bunu yapabilecek yeni 
bir kurulu  olu turarak çözdü. 

Bununla beraber yeniden yapılanmanın Lee’nin sorununu çözece i
konusundaki üpheler ortadan kalkmadı. Çünkü sorun var ise bu Enerji 
Bakanlı ını da kapsayan genel yapı ile ilgili bir sorun! Herkes bunda hemfikir. Lee 
federal yönetim çalı anı de ildi. Federal aracı bir kurulu  için de çalı mamı tı.
Hatta çalı tı ı Los Almos Ulusal Labaratuarı Kalifornia-Berkeley Üniversitesinin  
bir alt sözle mecisiydi ve 2. Dünya Sava ından bu yana nükleer enerji üzerine 
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çalı ıyordu. Dolayısıyla sorun Enerji Bakanlı ından çok Kalifornia Üniversitesi 
ile ilgiliydi. Daha da önemlisi sorunun ciddiyetine göre Enerji Bakanlı ının
bunun üstesinden gelmesi oldukça zordu. Çünkü Paul Light tarafından yapılan 
bir ara tırmaya göre o dönemde her bir bakanlık çalı anı için 35 tane sözle meci 
kurulu  çalı anının yardımcı faaliyette bulundu u ortaya çıkmı tı (Light, 1999). 
Dolayısıyla çok büyük ve karma ık bir yapı ile kar ı kar ıyayız.

Daha sonra Kongre soruna daha geleneksel ve tepkici bakı  açısıyla 
yakla tı. Bu durumu hükümet dı ı aktörlerin ba arısız yönetimi olarak algıladı ve 
sorunu hükümet dı ı ortaklar üzerindeki kamu denetimini güçlendirerek ve 
yeniden yapılanmaya giderek çözmeye çalı tı. Sorunla ilgili  çözümsüzlü e
gidildi ine dair görü ler önemsenmedi. Kongre alı kın olduklarını yapmayı
sürdürdü. Bu durum ise Federal Yönetimin yıllardır olu an “i ini iyi yaptı ı”
eklindeki imajı yıpratmaya ba ladı.

Bu süreçte Federal Yönetim sessizce dönü üme u ramaya ba ladı.
Kongre ise bu süreçte gündeme gelen yönetim programları üzerinde etkili 
olmaya çalı tı. Dönü üm süreci iki temel de i ime yol açtı: Küreselle me ve Yetki 
devri. Eyaletlerarası düzeyde ise, eyaletler ve yerel yönetimler di erleri ile 
aralarında ticareti geli tirerek ve yabancı sermayeyi kendi ülkelerine çekmeye 
u ra tılar. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası
Para Fonu (IMF) gibi kurulu lar, uluslararası ili kilerin ekillenmesinde önemli 
roller üstlendiler. Geçici uluslararası yapılar yeni ortaya çıkan etnik çatı malara 
müdahale ettiler. Sırbistan’ın Kosova’ya saldırısı durdurularak, burada barı
sa landı. Amerikan güçlerinin dı tan komutası çe itli içsel sorunlara yol açsa da, 
bu durum çok önemsenmedi. Ancak bu durum ABD askeri güçlerinin 
geni lemesini engellemedi. Telekomünikasyondan çevreye di er politika alanları
ise yerel uluslararası araçlar haline geldi.  

Bu dönemle birlikte ulusal yada uluslararası düzeyde alınan birçok karar 
mutlaka geçici ve uluslararası örgütlerce etkilenmeye ba ladı. Ülkede birçok 
geçici organizasyon ve yapılanma, bu yeni de i ime kapasitelerini uydurmak için 
çalı tılar. Bu uluslar arası politikaları uygulayarak izleme sürecinde “ulusal 
egemenli i korumak” ise önemini her geçen gün artıran temel bir sorun olmaya 
ba ladı.

Ulusal düzeyde gerek eyaletler gerekse di er yerel yönetimler için politika 
olu turmanın ve uygulamanın önemi daha da arttı. Çevreyle ilgili politikalarda 
Federal Çevresel Koruma Kurumu (EPA) sözle me aracılı ı ile bu alanda özel 
sektörden yararlanılması konusunda oldukça önemli mesafeler katetti. Bu tür 
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kurulu ların eyalet yönetimleri ile ortaklıklar olu turmalarını te vik etti. Federal 
Çevresel Koruma Kurumu’nun bu ba arısı ve çevresel politikalardaki di er
ba arılar, hep bu kurumun nasıl bir orkestra yöneticisi gibi çalı tı ı üzerine 
odaklanmı tır. Bunun daha da ötesinde bir çok toplulukla küçük hacimli yarı
kamusal kurulu lar, e itimden sanata bir çok alanda ba arılı oldular. Kom uluk
ve bilgi-enformasyon temelli birçok yeni yöneti im mekanizması kurdular.

Kısaca ABD’nin seçkin politika stratejileri ulus devletin ötesinde 
uluslararası kurulu larla olan ili kilerle ba lantılı olarak büyüme e ilimine
girmi lerdir. Uluslararası kurulu lar bu ekilde devletin ve yerel yönetimlerin 
rollerini dönü türmü tür. Federal yönetim kurulu ları, politik ve yönetsel 
birimler, ulusal çıkarların payla ımı sürecinin yönetilmesinde, kendilerini birçok 
yeni meydan okuma kar ısında buldular. Bu oyuncular ço u do al olarak ve 
dramatik bir ekilde de i ti. Yeni rolleri ba armak ise, ABD yönetimine klasik 
tepki, yapı ve süreçlerinin ötesinde yeni kapasiteler gerektirdi.  

KÜRESELLE ME 

Küreselle me ile ilgili tartı malar Fransızların Mcdonalds hamburger 
sömürgecili i ile ilgili ikayetleri ile gündeme gelmi tir. Fransızlar bunu bir defa 
kullanılabilen terminatör tohumlarından vazgeçtiklerini belirten Monsanto Kararı
ile ortaya koymu lardır (Rubin 1999). Londra Ekonomi Okulu yöneticisi 
Anthony Giddens (1999) küreselle menin “herhangi bir yerden gelebilece ini ve 
her yerde olabilece ini” söylüyor. 1990’ların ba larında kavram çok az 
kullanılıyordu. 2000 ile birlikte “bizler hep birlikte tek bir dünyada ya ıyoruz” 
söylemini benimseyen herkesin konu malarında sıklıkla görülmeye ba landı.
Ancak ba larda küreselle me oldukça zayıf tanımlandı. Sıklıkla kavram dünya 
pazarlarının hızla geni lemesi ve büyümesi ile e  anlamlı görüldü. Bununla 
beraber küreselle menin bu basitli in de ötesinde daha derin anlamlar içerdi ini
anlamak çok uzun sürmedi. Kavramın farklı siyasal, teknolojik ve kültürel güçleri 
içerdi i kısa sürede anla ıldı. Bu tanımlardan öte, kurumların ve bireylerin 
davranı ları  ve rolleri ile ilgili temel beklentileri tanımlayan bir ideoloji oldu u
kabul edildi. Giddens buna paralel bir ekilde “gerçekte küreselle menin 
mesafeler arası faaliyet oldu unu ve bireysel ya amla global gelece in bir birine 
nüfuz etmesi” oldu unu  söylemektedir. 

Küreselle me ideolojisi hızlı sıçrayı ını ayrı alanlarda yapmı tır (Held, 
McGrew, Goldblatt, and Perraton 1999). So uk sava  ABD’yi dünyanın en 
büyük süpergücü haline getirmi tir. Klasik ideolojilerin ve güç ili kilerinin 
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etkilerini yitirmesi, küreselle meyi tüm dünya devletleri arasında geli tirmi tir. 
So uk sava ın sona ermesinden beri ya anan temel çatı malar uluslararası de il
daha çok alt düzeyde ve etnik idi. Ancak bu çatı malar yeni ikilemler 
do urmu tur: çsel çatı malar uluslararası istikrarı nasıl tehdit ediyor? Dünya 
devletleri bu çatı malara nasıl kar ılık verecek? ABD ve di er devletler bu süreçte 
izleyecekleri yöntemleri bu çatı malara göre belirlediler ve uluslararası güçleri bu 
çatı malara kar ılık olarak ön plana çıkardılar. Sırbistana kar ı bombalama 
kampanyasında yakla ık 30 devlet hem bombalama hususunda hem de 
kendilerine yapılabilecek herhangi bir saldırıya kar ı çok uluslu gücün cevap 
vermesi konusunda anla tılar. Ancak bu durumda Amerikan pilotları kendilerini 
fiili bir geçici koalisyon komutası altında buldular. Koalisyon uluslararası deste i
de arkasına alarak sava ı ba lattı. Barı  amaçlı uluslararası operasyonlar Somali ve 
Bosna gibi dünyanın de i ik bölgelerinde de yapıldı ve bu yöredeki çatı malar 
sona erdi. Her durumda da tercih edilen strateji ulusal özerkli in az ya da çok 
oranlarda uluslararası yapılanmalara bırakılmasıydı. Devletler bir arada hareket 
ettiler. Çünkü hiçbir devlet yalnız ba ına hareket etmeye cesaret edemedi.  

Bu süreç büyük irketlerin de dikkatinden kaçmadı. Sınırların
tanınmadı ı üretim ve pazarlamanın serbestçe yapılabilece i küresel kaynaklar 
tartı ılmaya ba landı. Nike firması ayakkabılarını tüm dünyada üretmeye ve 
pazarlamaya ba ladı. irket kendi pazar varlı ını teke indirdi ve evrensel bir 
sembol haline gelmeye ba ladı. Macar turistler Burger King’i Avusturalya’da ya 
da Pepsi’yi Moskova’da görmeye ba ladılar. Fransızlar yaygınla masına kar ı
çıktıkları Disney ve McDonalds’ı ziyaret etmeye ba ladılar. Berlin’in cadde 
kö eleri ABD’li Pizza Hut’un Amerikan pizzaları ile dolmaya ba ladı.

Küresel hareket elbetteki sadece tek bir yönde geli medi. Toplu 
birle meler ço u zaman ulusal sınırlar kar ısında telekominikasyon sayesinde 
büyük talep görür hale geldi. skandinav irketleri ABD’de hızla büyüyen Nokia 
(Finlandiya) ve Ericsson ( sveç) irketleri oldular. Televizyon sanayiinde artık
ABD’li irketler bulunmuyor. Kuzey Karolina’daki klasik Amerikan tekstil 
kurulu ları skoçya’dan ve Tayland’dan gelen irketlerin tehditi altında. Bazı
analistler “küreselle menin bizleri, ulusal siyasal güçleri zayıflatarak, toplum 
halinde olmaktan çok ekonomi odaklı ya amaya zorladı ını” söylüyor (Smadja 
2000).

Bu geli meler hızla sürerken, bu sürecin tartı malı yönlerini de dikkate 
almamak mümkün de il. Online ticaret, future ve options i lemleri, dünya 
borsalarının 24 saat aralıksız açık kalması ve hiç kapanmaması, devletlerin bu 
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dünya finans sisteminden kopmamasını sa lıyor. Artık sermaye pazarları
tamamen küreselle ti. Herhangi bir bölgeden sermaye di er bölgelere, 1997-1998 
Asya krizinde oldu u gibi, aniden akabiliyor. Clinton yönetimi bu dönemde 30 
yıllık hazine bonoları çıkararak dünya faiz oranlarını kontrol altında tutabildi. 
Ulusal borçlar sert bir ekilde azalmasaydı, ülkede yatırımcı güvenli i
sarsılabilecekti. Hazinenin aldı ı kritik kararlar dünya mali-ekonomik durumunun 
nasıl hassas dengeler üzerinde kurulu oldu unu gösteriyor.  

Bu dönemde özellikle ekonomik pazarlar, ekonomik kuralların
olu umunda ulusal yönetimlerden daha etkili hale geldiler. Ülkeler hatalı tercihler 
yapabiliyorlar, yanlı  kararlar alabiliyorlar. Ancak pazarlar politikaların
belirlenmesinde, da ıtılmasında küresel pazarlardan etkileniyorlar ve hata 
yapmaları onlara ba lı. Örne in hiçbir ülke farkında de ilse de 1995 yılında 
Meksika Pezosunu, yapılan hatalar sonucunda dü tü ü durumdan kurtarmak, bir 
Amerikan politikası olmu tu. Fakat ABD karar verince bunun gerisini nasıl
getirece i konusunda kontrolü kaybedebiliyor. Bono pazarlarında kurtarma 
kararları verilebiliyor (Mathews, 1997), Bu ekilde ortak hareket etme arzusu ve 
olu an yeni birliktelikler yeni ortaya çıkan “dünya devletini” daha da büyütüyor 
(Gelbspan, 1998). 

Küreselle me hareketinin özünde çok hızlı geli en telekomünikasyon 
teknolojisi ve özellikle son dönemde geli en internet altyapısı ve olanakları
bulunmaktadır. leti im devrimi internetin geli imini tüm dünyaya dü ük 
maliyetle ve kolayca yaymı tır. Bu sistem yalnızca 24 saat kesintisiz mali piyasaları
olu turmakla kalmamı , aynı zamanda da mevcut yöneti im anlayı ını da 
dönü türmü tür. Yerel telefon konu malarını ucuzlatabilmek için insanlar 
internete ba lanmı lar, dünya çapında birçok kurulu  bu ekilde aralarında bilgi 
alı  veri i yapmaya ba lamı lardır.

Yaygın bir ekilde ula ılabilen ve maddi olanaklarla sa lanabilen 
teknoloji, hükümetlerin bilginin toplanması ve yönetimi sürecindeki tekelini 
kırdılar ve sahip olmaktan mutlu oldukları birçok de erden mahrum kalmamaya 
ba ladılar. Her faaliyette bilgiye tam olarak ula ma becerisi, sorunu önemseyen 
herkesçe kazanıldı ve bunu yapanlar bu olaylarda söz sahibi oldular.  

Sonuçta bununla ilgili yaygın normlar, ideolojik de erler ve kurumlar 
olu tu. Giddens bunu “bizler temel olarak dünya toplumunu sarsma 
a amasındayız ve gerçekten bu sürecin bizi nereye götürece ini bilmiyoruz” diyor 
(Unrisd 1996).  
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Artık ileti im günümüzde görülen bu önemli dönü üm sürecini 
desteklemektedir. Hükümet dı ı kurulu lar (NGO) bu süreçte ABD’de ve 
dünyada di er ülkelerde oldukça önemli hale gelmi lerdir (Bu tür kurulu lar 
ABD’de vergi muafiyetleri oldu u için kâr amaçlı olmayan kurulu lar olarak 
biliniyorlar). Ülkeler 1986 Uruguay Toplantısında ticaretin liberalle tirilmesini 
kabul ettiklerinde 12 NGO süreci izleyeceklerini deklare ettiler. ABD Seattle’deki 
1999 Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında bu tür kurulu lar stratejileri 
ele tirerek, kentte gösteri düzenlediler, düzeni bozan eylemler yaptılar. Yakla ık
1500 NGO online olarak yayınlanan Dünya Ticaret Örgütü kar ıtı deklarasyona 
imza attılar. nternet bu gruplara görü lerini ve taktiklerini tüm dünyaya yayma 
imkanı verdi. Gruplar Seattle polisini de 1970’lerin kalabalık kontrol etme 
yöntemlerini uyguladı ı eklinde ele tirdi. Kendilerini 21. yüzyılın organize 
toplulukları olarak gördüler (Economist, 1999, Mallaby 1999). 

u anda dünyada ne kadar NGO var, bilinmiyor. Bu kurulu lar 
örgütlenmede politika de i imine zorlamada çok güçlüler ve etkileri çok yankı
uyandırıyor. 1992 de yapılan Rio de Janeiro Dünya Toplantısında, NGO’lar 
hükümetlere sera gazlarının azaltılması konusunda, halkı da kullanarak, büyük 
baskı yaptılar. 1994’te Dünya Bankasının 15. kurulu  yıldönümü toplantılarını
sabote ettiler. Ve bankayı kendi hedef ve taktiklerini yeniden dü ünmeye
zorladılar. 1998’de çevreciler ve tüketici haklarını savunan NGO’lar Kar ılıklı
Yatırım Anla malarının sona ermesi ve OECD’nin dı  yatırım kuralları
geli tirmesi hususunda çok etkili oldular. 1990’ların sonlarında Prenses Diana’nın
dünya kara mayınlarının temizlenmesine yönelik ba lattı ı kampanya, NGO’ların
katkısıyla büyük ilgi ve destek gördü. Jubilee 2000 kampanyası ise fakir dünya 
devletlerinin borçlarının azaltılması sürecinde çok ba arılı oldu. Bu konuda yeni 
politikaların olu turulmasına katkıda bulundu.   

Bu ve benzeri hareketlerin arkasındaki uluslararası NGO’ların sayısı
1990’larda 6000 iken, 2000’lerde 26000’ne ula tı. Birbirine yakın, küçük, yöresel 
NGO’lardan uluslararası NGO’lara dünya çapında toplam sayıları 1 Milyona 
ula tı (Mathews, 1997). Bunun yanında NGO’lar birçok ülkede yalnızca siyasal 
örgütlenmede rol almadılar, aynı zamanda  ABD’yi de kapsayacak ekilde 
yukarda bahsetti imiz gibi kamu hizmetlerinin da ıtımında ve sunumunda da 
görev aldılar.  

Bu geli melere ayrıca resmi, yarı kamusal, uluslararası  kabul edilen 
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birli i
gibi olu umları da ekleyebiliriz. IMF özellikle istikrarsız Asya ülkelerinin 
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ekonomik yönetiminde önemli rol oynadı. Seattle’da Dünya Ticaret Örgütü bu 
konuyla ilgili olarak uluslararası ticareti dönü türme çabası sürecinde yo un
ele tirilmi tir. Birle mi  Milletler, bu süreçte çok istikrarlı olamadı, kesik, gerisi 
gelmeyen ba arılar sa ladı. Avrupa Birli i Avrupa’da çevresel politikalardan ilaç 
üretimine kadar her eyin ekillenmesinde ve yeniden yapılanmasında rol oynadı.
Politikaları sanki uluslararası irketler aracılı ı ile ABD’nin arka kapısından bu 
ülkelere girmi tir.

Küreselle menin bu dörtnala gidi  sürecinde ABD kendisini uluslararası
bir paradoksun içinde buldu: Dünya süpergücüydü ancak siyasal ve somut bazı
nedenlerden dolayı ba arısız oldu ve yalnız kaldı. Politikalarını bu yeni gerçeklere 
uydurmak ve kamusal örgütlenmesini ona göre yapmak için çaba harcadı.

ABD hükümeti bu paradoksla u ra ırken iki meydan okuma ile de kar ı
kar ıya kaldı: Birincisi Dünya Ticaret Örgütü ve Birle mi  Milletler gibi 
uluslararası NGO’lar ve çok uluslu yapılanmalar sürekli güçlenirken, ABD’de 
federal hükümetin yeni rolü ne olacak? Ülkede politika yapıcıları bu süreçte ne 
yapacaklar ve daha da önemlisi bunları nasıl yapacaklar? Bu a amada çok uluslu, 
ulus ötesi kurulu ların ba arılarını analiz etmeye çalı tılar. Ulusal egemenli i,
süpergüç olmanın yıprattı ını gördüler. Hatta federal hükümet uluslararası
arenada marjinalle ti ini fark etmeye ba ladı.

kinci olarak bu yeni do an rolü oynayabilmek için federal yönetim hangi 
kapasitelere ihtiyaç duyacak? Dı i leri Bakanlı ındaki 42 yıllık tecrübesine 
dayanarak açıklama yapan Phyllis Oakley; 1999’da ABD’nin global ça da dı
politikaları yönetme becerisinin bayatladı ını söylüyor. Bakanlık acil olarak bu 
sorunlarla u ra an, bu konularda becerikli ki ilere ihtiyaç duyuyor. CIA ve 
Pentagon’un bütçeleri devamlı geli irken bu bakanlı ın bütçesi sürekli azalmı .
Diplomatlar dahi daha kariyerli yerlere gitmeyi tercih etmi ler. Oakley 
“tutabildi imiz tek kesim askerlerdi” diyerek serzeni te bulunuyor. “Dolayısıyla 
biz de onları Irak ve Kosova’da kullandık” diyor. Burada da oldu u gibi sıklıkla
devletler askerleri diplomatik amaçları için kullanmaya ba ladılar (Perlez, 1999).  

Oakley’in yorumları uzun yıllardır çalı an ve birçok bütçe sava ından
ma lup ayrılan bir yöneticinin dar görü lülü ü olarak kabul edilebilir. Yeni 
sorunlar kar ısında devletin yetene inin sınırlılı ı ile ilgili endi eleri, küreselle me
hareketinin  kalbine çarpmı tır. Küreselle me herhangi bir kabine biriminin 
bölgesi de il. Gerçekten Dı i leri, Savunma ve Hazine Bakanlıkları dı ında di er
her hangi bir bakanlık birimi küreselle me ile ciddi bir ekilde ilgilenmemi tir. 
Sa lık Bakanlı ı sa lık koruma programlarında, Federel Çevresel Koruma 
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Kurumu (EPA) hava standartları programında, Çalı ma Bakanlı ı i  güvenli i
programlarında, Ticaret Bakanlı ı, Amerikan ticaretinin desteklenmesi 
programlarında, bu konuda duyarlılık göstermeye çalı tılar. Beyaz Saray ise 
krizler için olu turulan ancak sorunların çözümünde istikrar sa layamayan geçici 
komiteler aracılı ı ile bu duyarsızlı a tepki göstermeye çalı tı.

Küreselle me kültürlerin homojenle mesine de katkı sa lamaktadır. Bu 
olgu Amerikan hamburgerinin ve sinemasının dünyaya yayılmasından daha 
derinli i olan bir konu. nternet ngilizcenin global dil olmasını perçinledi ve hızlı
ileti imin önünü açtı. ABD’yi de kapsayan dünya devletleri bu e ilimleri kendi 
ba larına gerçekle tirmediler. En iyi yaptıkları birbirlerinin sinerjilerinden 
yararlanmak ve bunu ö renmek olmu tur. Ayrıca telekomünikasyondan ve 
bunun yayılı  sürecinden de yararlanarak yeni politikalar üretebildiler.  

Birçok ekilde küreselle me, yönetim ve kontrolü olmaksızın yeni bir 
yöneti im sisteminin do u unu ba lattı. Geçmi te hükümet politikalarının
ekillendirdi i payla ılmı  de erler henüz yeni somutla ıyor. Ulusal egemenlik, 

yeni çıkan sorunlar ve çatı malar kar ısında, yönetimler, kapasitelerini anlamaya 
ve ekillendirmeye çalı ıyorlar. Avrupalılar Amerikan Frankenstein gıdalar için 
(genetik olarak üretilen ve yapıları de i tirilen) yeni kamusal sorunlara yol açtı ını
söylüyorlar (Rubin 1999). Bunlara etnik çatı maların artı ını, uluslararası döviz 
akı larını ve çok uluslu irket birle melerini de eklemek gerekiyor. Sorun mevcut 
problemlerle ba edebilmek için  geçici modalardan kurtulup yönetim 
kapasitesinin nasıl geli tirilece idir. Ayrıca siyasal kararlar aracılı ı ile, özellikle 
Kongre’nin potansiyel küreselle menin do uraca ı sorunlar kar ısında, yönetimin 
ihtiyaç duydu u yasal düzenlemelerin sınırlarının belirlenmesi gerekiyor.  

YETK  DEVR

Aynı zamanda küreselle me Amerikan politikasını uluslararasıla tırırken, 
di er arenalarda da  yerel olarak yetki devirlerini artırıyor. Kamu yönetimi ile ilgili 
olarak son yirmi yılda yapılan çalı malar, federal yönetimlerin bir çok i inin 
sözle mecilik, yönetim için garantörlük, borçlanma, borç garantisi, 
serbestle tirme gibi dolaylı yönetsel yakla ımlarla sa landı ını gösteriyor (Mosher 
1980; Salamon 1981, 1989; Kettl 1988). Örne in benim doktorum ofisine bir 
uyarı asmı : “Hastalar hizmet almadan önce sosyal güvenlik ve tıbbi yardım
kartlarını göstermek zorundadırlar”. Eczacım da benzer ekilde reçetesini özel 
ödeme-grup finansmanı ve tıbbi yardım alanlar eklinde gruplara ayırarak
dolduruyor.  
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Federal yönetim bir çok ki inin içsel programını bu ekilde dolaylı
ortaklıklarla çözüyor. Do rudan posta, trafik kontrolü ve ulusal park yönetimi 
gibi konularla ilgileniyor. Eczacılıktan çevreye ve ula ım politikasına kadar 
federal yönetim, yetkilerinin eyalet yönetimleriyle  ve yerel yönetimlerle  
payla ıyor. Ayrıca kâr amaçlı ve gönüllü irketlerle de...(Kettl 1993). Bu ekilde 
dolaylı politika araçları, yerelde hızla artıyor. Bu durum bu programlara olan 
harcamaların artmasıyla federal yönetimin büyümesini durdurmu tur. Ayrıca sivil 
toplumun kamu programlarına dahil olması sa lanmı tır. Paul Light’in (1999) 
belirtti i gibi federal yönetim hem yerel yönetimler hem de eyalet yönetimleri için 
“gölge i veren” konumuna gelmi tir. Bugün kâr amaçlı kurulu lar ve gönüllü 
sektör kurulu larında 1/9 oranında federal çalı an bulunmaktadır.  Yani her bir 
federal çalı an için ta rada 9 yerel çalı an görev almaktadır.  

Bu a amada sosyal reformlar üzerinde de durmak gerekiyor. Federal 
yönetim i i eyaletlere bırakarak refah devleti dönemini sona erdirmi tir. Eyaletler 
yetkilerini kendi kent yönetimlerine devrettiler. Kentler ise kâr amaçlı ve gönüllü 
kurulu larla sözle meler yaparak sosyal hizmetleri sürdürdüler. Bazı durumlarda 
daha iyi sonuç alınabilmesi için o süreçte de yönetici oldular. Bunun da ötesinde 
yaptıkları sosyal reformlara, i  de erleme, i  e itimi, i  de i tirme ve aile destek 
programları e lik etti. Etkin refah programları sıkı bir ekilde bu farklı
programların koordinasyonuna ba lı kabul edildi. Bu ise hükümet dı ı
sözle mecili in etkinli i ile ilgili bir sorun olarak algılandı.

Sonuç, söz konusu bu politikaların yürütülmesiyle birlikte oldukça etkin 
oldu. Kentler kırsal alanı bölgelere ayırdı ve ayrı ayrı hükümet dı ı kurulu larla ve 
gönüllü sektörle ve kâr amaçlı kurulu larla sözle meler yaptı. Söz konusu bu 
kurulu lar aralarındaki rekabeti korudu, böylelikle klasik refah programlarında 
ele tirilen, hükümet tekelinin olumsuzlu u giderilmeye çalı ıldı. Kurulu larla ilgili 
özellikle mali alanda yeni denetim teknikleri geli tirildi. Ne düzeyde kâr etmenin 
kabul edilebilece i belirlendi. Fazla kâr etme çabaları sonucu sözle mecilerin
dü ük gelirli kesimi daha da  zor duruma dü ürdü ü ele tirileri yapıldı. Bu 
politikaların uygulanmasında ilk yıllardaki ba arı gelecek  için ümitleri artırdı. Bu 
durum kar ısında ise nasıl bir performans kriteri refah programlarında 
belirlenmeli ve umulmalı? sorusu sorulmaya ba landı.

Kısaca refah programları mevcut sistemi dönü türdü. Kamu çalı anları
hizmet sunmak yerine sözle mecileri yönetir oldular. Sosyal hizmetlerde 
tecrübesi olan ancak çaba harcama niyeti çok fazla olmayan sözle meciler, yeni 
çalı anlar buldular ve yeni programlar içeren yeni mekanizmalar geli tirdiler. 
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Dü ük i sizlikle hızla büyüyen ekonominin getirdi i ba arı, eyalet yönetimlerinin 
çözmeye u ra tı ı bir çok yönetim sorununun gizlenmesine ve arka plana 
itilmesine neden oldu. Di er yerel yönetimler yönetim krizleri ya adıklarında 
sorunların çözümü için özel irketleri yerel sözle meciler olarak kiraladılar. Bu 
sözle meciler de alt düzey i lerde alt sözle mecileri ta eron olarak kullandılar.

Kentsel sosyal hizmetlerin sözle mecilik usulü ile gördürülmesi elbetteki 
yeni bir geli me de il. Tüm ülkede 1960’larda kent modelleri ve yoksulluk kar ıtı
politikaların uygulanmaya ba lanmasıyla, bu uygulamalardan yararlanılmı tı.
Federal yönetim eyaletlerin özellikle yoksul kesimlerin ihtiyaçlarına kar ı duyarlı
olup olmayacakları konusunda tedirgindi. Bundan dolayı yerel yönetimler sosyal 
toplulukların bu hizmetlerden e it derecede yararlanabilmeleri garantisini verdi. 
Sosyal grupların hizmet ortaklıkları eklinde kurumsalla maları için fonlar 
olu turuldu. Hükümet dı ı kurulu lar, federal ve federe yönetimlerden 
olu turulan bu fonların yönetiminde yerel yönetimlerle birlikte ortak oldular.  

Refah programları topluluk yönetimlerini temel olarak dönü türmeye 
yönelik uzun dönemli bir e ilimi gündeme getirdi. Bu e ilim siyasal cazibe 
içeriyordu. Bu politika yerel yönetim dı ı grupları do rudan hizmet sistemi içine 
aldı ve böylelikle hükümete kapsamını geni letmeden bunlara rahatça ula abilme
imkanı verdi. Bu ekilde yönetimsel sorumluluk ve politika riskleri de da ıtılmı
oldu. Ayrıca söz konusu programların topluluk ihtiyaçlarına uygunlu unu ölçme 
imkanına da kavu uldu. Aksi halde uygun olmayan programların olumsuzlu unu
gidermek hükümetler için çok zor olmaktadır.

Benzer güçler çevre politikasını da dönü türdü. ABD Çevresel Koruma 
Kurumu bu sürece çok az katkıda bulundu. Adalet Bakanlı ı kendi adına davalar 
açtı. Özel sözle mecilerle anla malar yapıldı ve bu ekilde özel programlar 
kapsamında toksik atıkları temizledi. Eyalet yönetimleri buna, bu kurulu ları
zorladı. Kongre EPA’yı ulusal çevre standartlarını koyma konusunda 
yetkilendirdi ve bunun üzerine EPA bir çok zorlayıcı karar aldı ve söz konusu 
süreçte etkinle meye ba ladı. Bir çok ki inin dü ündü ünün aksine EPA’nın
faaliyetleri, eyalet yönetimleriyle özel sözle mecilerin faaliyetleri sonucunda bir 
anlam ifade ediyor.   

Bazı düzeylerde, do al olarak, EPA bu ortaklıklara güvenmek 
durumunda. Çok çetin çevresel sorunlarla özellikle geleneksel hava, su, toprak 
sorunlarıyla mücadele ederken, bu ortaklıklar  onun i levselli inde oldukça 
önemli oldu. Gerçekten EPA’nın, belirsiz toprak kirlili i ve küresel ısınma gibi 
ikinci jenerasyon çevresel sorunlarla kar ıla tırıldı ında, birinci jenerasyon 
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inceleme ve dava açma gibi sorun çözme yöntemlerinin oldukça etkisiz kaldı ı
rahatlıkla görülüyor (Kettl 1998, Graham 1999): 

Bu arada eyalet yönetimleri, federal kurallar çerçevesinde, kendi 
sorumluluklarını yerine getirebilmek için daha fazla e itlik istemeye ba ladılar. 
Kendilerini federal gerekliliklerle kendi politika hedeflerini tamamlama 
zorunlulu unda gördüler. Bir çok durumda çevresel yakla ımları, bireysel 
sınırlılıkları ve di er alan temelli yakla ımlara uydurmak istediler. Amerikan çok 
uluslu irketleri Avrupa Birli i orijinli irketlerle rekabet edercesine düzenleyici 
rollerin düzeyini belirleyerek farklı ülkelerde farklı kurallarla yüz yüze gelmek 
istemediler. Ayrıca AB ülkelerinden ISO 14001 standardını ithal edebilmek için 
u ra tılar. Bu standart irketlere çevresel standartların kar ılanması hususunda ve 
çevresel yönetim sisteminin kurulması sürecinde daha fazla esneklik tanıyor. 
Böylece EPA, bir anda kendisini politika stratejilerinin artan oranda  global 
baskılara maruz kaldı ı, daha fazla yetki devrinin görüldü ü yeni ve oldukça 
karma ık bir ortamın içinde buldu (NAPA 1997, 1995). 

Bu arada benzer ba ka bir geli meye de de inmekte fayda var. Bu sırada 
Sa lık Yardımı Finans Yönetimi ABD Sa lık Bakanlı ı bünyesinde kuruldu ve 
federal yönetimin iki önemli sa lık programının yürütülmesinden sorumlu oldu. 
4300 ki i bu programlarda çalı tı. 2001 mali yılı için tıbbi yardıma 221 milyon 
dolar, tıbbi mali yardım için ise 108 milyon dolar harcanmı tı. Devlet hastaneleri 
ve fizik rehabilite merkezleri bu hizmetleri sundular. Tıbbi yardım sürecinde 
daha çok hükümet dı ı Blue Cross-Blue Shield gibi kurulu larla çalı ıldı.
Güçsüzlere mali yardımlarda ise kârlarından federal yönetime pay veren eyalet 
yönetimleri kullanıldı. Bu yönetimler federal devletin sözle mecilik ile ilgili 
kurallarına ve yönlendirmelerine uydular. Dolayısıyla yönetim kendini çok fazla 
yormadan  ve zorlanmadan oldukça sa lam bir sa lık koruma programı
olu turmu  oldu. Bu süreçte HCFA (Sa lık Yardımı Finans Yönetimi) temel 
standartlar koydu, programları izledi ve eyalet yönetimlerini mali yardım
programlarını yerelin bünyesine uydurmaları için te vik etti. Bu ekilde toplam 
tıbbi yardımların %43’ü yerel halkın ihtiyaçlarında kullanılabildi. Özel ve kâr 
amacı olmayan kurulu lar da bu hizmetlerin görülmesinde görev aldılar. Bu yapı
hızla geli ti ancak yine sorumluluk refah programlarında oldu u gibi çok sayıda
aktör arasında payla ıldı ve kimse kendi sorumlulu unun gere ini tam olarak 
yerine getiremedi. 

ABD eyalet yönetimleri ve yerel düzeyde bu ekilde birçok ortaklık
geli tirildi. Belediye Ba kanı Steve Goldsmith Indianopolis’de sarı sayfalar 
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programı ile temel reformları ba lattı. E er bu program en az üç dönem daha 
sürseydi eyalet yönetimi bu hizmeti sözle me ile devredecekti (Fanaras 2000; 
Potapcbuk, Crocker, and Schechter 1998, 214; Jeter 1997).  

ABD’de Phoenix kenti de sözle mecilik yöntemini dünyada en iyi 
uygulayan kentlerden biri olmu tur (Flanagan and Wigenroth 1996; Flanagan and 
Perkins 1995). Tıbbi mali yardım programına ek olarak eyalet yönetimleri kendi 
metro projelerini de sözle mecilik yöntemi ile yapmaya ba ladılar. Federal Model 
Kentler, Ça da stihdam ve E itim Sözle mesi, Topluluk Kalkınma Ba ı
Programı gibi programlar, devlet ve yerel yönetimlerin  bir çok sosyal hizmet 
programlarını sözle mecilik yöntemiyle yapmalarını sa ladı. Bu yerel “ irin
büyüme” vurgusu yerel yönetimlere bir çok yeni ortaklıklar olu turma yolunu 
açtı.

Genelde bugün ABD’de en dü ük düzeyde kamu kurulu ları do rudan
hizmet sunumu yapmaktadırlar. Her düzeyde kamusal ve kamusal olmayan 
kurulu larla olan ortaklıklar artan oranda sürmektedir. Bu durum hükümeti hem 
yatay (hizmet koordinasyonunda ve hizmet bölü ümünde hükümet dı ı
kurulu larla olan ortaklıklarda) hem de dikey (klasik hiyerar ik bürokrasi ile çok 
kademeli federalizm arasında) hale getirdi. Ancak yatay ili kiler zamanla dikey 
ili kileri yıpratmaya ve onların yerini almaya ba ladı. Hatta ço u zaman yatay 
ili kiler dikeylerin üzerinde olu tu. Bu durum zaten 1990’larda gündeme gelen 
yönetimi yeniden yapılandırma hareketinin temel öngörülerinden birisiydi.  

O hususta içsel yöneti im de bir meydan okuma olu turmaktadır.
Woodrow Wilson’un klasik kamu yönetimi (1887) makalesinden beri yakla ık
100 yıldır yönetsel teori dikey ili kileri ekillendirmi tir. New Deal’dan beri bu 
yakla ım analitik ve normatif Ortodoks Amerikan yönetimi ile sınırlandırılmı tır. 
Reformcular yönetsel yapıyı yeniden düzenlemek ve örgütsel süreçleri özellikle 
bütçeyi ve personeli yeniden ekillendirmek üzerinde odakla mı tır. Seçilmi
politika yapıcıları bu dikey ili kilerde bürokratik sorumlulu un temel ta larını,
sonuçlara yönelik sorumluluk için sorumlulu un yöneticilere devri eklinde 
görmü lerdir. Otoritenin belirledi i hiyerar ik zincir, çalı anlarla politika 
yapıcıları arasındaki kritik farkı ortaya koymu tur.

Zamanla yatay ili kilerin yaygınla ması, sorumlulu u da yıpratmı tır.
Bunlar bazen hiyerar ik otoriteyi network a ları ile sözle mecilik olu an yeni 
yapılarla ve di er yasal anla malarla de i tirmi tir. Bazen de pragmatik çalı ma
ili kileriyle (Kickert, Klijin, and Koppernjan 1997; Milward and Provan 1998; 
Provan and Milward 1995; Nohira and Eccles 1992; Chisholm 1989). Bu a ların
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varlı ının önemini inkar etmek ve tartı mak mümkün de il. Ancak geçicilikleri 
kolaylıkla iddia edilebilir.  

1930’larda geleneksel yönetim teorisinin olgunla masından bu yana, 
uluslararası networklar önemli oranda arttı ve zamanla önemlerini yitirme i areti 
de göstermediler. Sosyal reformlar, tıbbi yardımlar ve tıbbi mali yardımlar bu 
durumu daha da peki tirdi.  

Kamu yönetimi için meydan okumalar, bu a ların yönetim ve 
sorumluluk süreçlerini de uyumla tırdı. Bu ekilde hiyerar ik otoritenin uzun 
vadeli ayakta kalmasını sa ladı. Yönetsel sorumlulu un yaygın bir ekilde 
payla ıldı ı ama canı gönülden kimsenin üstlenmek istemedi i yönetsel 
sorumlulu u, yönetimler yaygınla an a lar arasında nasıl sürekli kılabilecekler? 
Dikey ili kilerin hakim oldu u (yapı, personel açısından) alanlarda etkin yatay 
ili kileri olu turma becerisi nasıl yönetilecek, olu turulacak?

Federal Acil Yönetim Kurumu (FEMA) bu sorulara cevap olarak yeni 
yöntemler ortaya koymu tur. Geçmi te FEMA birçok asılsız ihbarla kar ı kar ıya 
kalıyordu. Tüm do al afetler için klasik yöntemler uygulanıyordu. Hortum, 
kasırga, deprem ve di er afetlerde kurum çalı anları her defasında afet sonrasında 
olay yerine ula ıyorlardı. 1993 yılında FEMA yöneticisi James Lee Witt FEMA’yı
yeniden yapılandırmak için önemli çalı malar ba lattı. Tüm amaç afetzedelere en 
hızlı ekilde ula maktı. Önce hızlı bir ihbar ve kontrol sistemi kuruldu ve mevcut 
bilgi i lem sistemi yenilendi.  

Witt’in ba arısında FEMA’nın fonksiyonunu yeniden ve yeni geli melere 
göre tanımlaması yatıyor. Geleneksel olarak FEMA afetten sonra bölgeye 
ula ıyordu ve mali yardım yapıyordu. Witt ile FEMA görevlileri afetlerin 
zararlarından korunma yöntemleri üzerinde odakla maya ba ladılar. Bunun için 
de yönetim için de ve kamu özel sektör nezdinde giri imlerde bulundular. FEMA 
afet yönetiminde bu ekilde bir “hayat halkası” modeli geli tirdi. Kasırga için 
beklemek, onun zararlarını görmek ve onları telafi etmek yerine FEMA 
çalı anları eyalet yönetimleriyle ve yerel çalı anlarla yakın ili kiler kurdular, tahliye 
planları yaptılar. Kasırgaya dayanıklı daha iyi evlerin yapılabilmesi için in aat 
sektörü ile ortaklıklar kurdular. Kısaca FEMA sınırlı do rudan hizmet sunmadan 
karma ık network tabanlı, federal, federe, yerel ve özel sektör ortaklı yeni bir 
yapılanmaya gitmi tir. Bu ekilde FEMA hizmet da ıtıcılı ından çok katalizör 
rolünü üslenmi tir. Bu ekilde Witt FEMA’nın rolünün yeniden belirlenmesini ve 
sorunların çözümüne yönelik yeni kapasiteler edinmesini sa lamı tır.
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SONUÇ

Bu iki e ilim yani küreselle me ve yetki devri, 21. yüzyılın ba larında
yöneti imin gündemini belirlemi tir. Bunlar yönetimleri, mevcut ve do acak 
meydan okumalara kar ı yeni planlar yapmaya zorlamı tır. Yönetimler 
küreselle mi  dünyada etkin kamusal programlar için yeni strateji araçları
geli tirmenin yanında bunu gerçekle tirecek kapasite artırımlarını sa lamak 
zorundaydılar. Bir çok kamu bürokrasisi geleneksel do rudan programları yerine 
getirebilmek için kurumsal yapılarını ve personel sistemlerini de i tirdiler. Bugün 
hükümet taktik ve stratejilerini de i tirirken yapı ve süreçleri özellikle personel 
sistemini halâ tam olarak de i tiremedi. 21. yüzyılın yöneti iminde Amerikan 
hükümeti yukarda Witt’in gerçekle tirdi i katalitik stratejiyi uygulamak istiyor. Bu 
New Deal’ın ortodoks yönetiminden beri buna çabalıyor. Bu geleneksel modelin 
reddi anlamına gelmiyor çünkü bu model demokratik sorumlulu un kilit ta ı!

Bu durum ayrıca, geleneksel hiyerar ik-bürokratik dikey sistemin üzerine 
etkin bir ekilde yatay  sistemi adapte etmekle ilgili. Böylece birinci yöneti im
sorunu olarak adaptasyon gündeme geliyor. Klasik dikey sistemi küreselle menin, 
yetki devrinin yeni meydan okumalarına uydurmak ve geleneksel dikeyle yeni 
yatay sistemi birbiri ile bütünle tirmek en önemli nokta. 

kinci yöneti im sorunu ise kapasite: Bu yeniden yapılanmı  çevrede 
hükümetlerin bu yeni süreci yönetim ve ba arma yetenekleri nasıl sa lanacak? 
Yüz yıllardır hiyerar ik otorite kamu yönetimi için entelektüel bir yapı olu turdu. 
Ayrıca sorumluluk mekanizmasının de i imi sürecinde bürokrasiye yetki devri 
yaptı. Çünkü hem küreselle me hem de yetki devri bu kurulu ları birbirine 
karı tırdı. Hükümetlerin etkin yönetim ve sorumluluk için yeni stratejiler 
yaratmalarını talep ettiler. Örne in federal kamu hizmeti sistemi do rudan
hizmet da ıtımı ilkesine göre olu turuldu. Sözle mecilikte oldu u gibi nitelikli 
kadroların geli tirilmesinde ve  ödüllendirilmesinde ba arılı olamadı (Kettl, 
Ingraham, Sanders, and Horner 1996). 

Federal bütçe sistemi sözle melerin önerdi i ödül miktarını uygulamada 
da çok ba arılı olamadı. Mevcut datalar hem bu konuda eksik kaldı hem de yeni 
yapılanmaya gerek duydu. Çünkü klasik hükümet yapıları fonksiyon temelli idi. 
Oysa onun sorunları alan temelli olabiliyordu. Bu konuda 1937 Luther 
Gulick’ten bu yana fonksiyonlara göre örgütlenmeyle ilgili sa lam bir mantık
bulunuyor. Yönetimin dikey yapısı ile (fonksiyon tabanlı kurulu lar bunu temsil 
ediyor) ve yatay yapı arasındaki gerginlik artıyor. Yönetimler demokratik 
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sorumlulu u korurken yönetim ve ba arma yeteneklerini nasıl geli tirebilirler? Bu 
soruya hararetle cevap aranıyor.

Bu durum aslında ayrıca bir e itim sorunu olarak da görülüyor. Belki de 
bir çok kamu yönetimi ve  kamu politikası okulları kendilerini bu yeni meydan 
okumalara kar ı hazırlamadılar, uyarlamadılar. Sıklıkla kamu çıkarını hem 
hükümet içinde hem dı ında takip eden gelece in kamu görevlileri, gerek 
duydukları e itim donanımlarını elde edemiyorlar. Yeni bir çok kamusal hizmet, 
çok sayıda yönetim programını gerçekle tiren hükümet dı ı  kurulu lar aracılı ı
ile gerçekle tiriyor. Kamu yönetimi bölümlerinden mezun olanlar, kendi 
profesyonel ya amlarında ve kariyerlerinde, e itimlerinde ya anan bu eksikli in
olumsuzlu unu ya ıyorlar. Çünkü e itim programlarında hükümet oda ından çok 
aktörlü odaklara yönelme olması gerekiyor. Kamu yönetimi e itimi artık
yeti tirilecek yöneticilerin ihtiyaç duydu u çevresel dönü ümü ve yönetimin yeni 
araçları ve aktörleri için mevcut perspektifleri geni letme ihtiyacı duyuyor.  

Üçüncü yöneti im sorunu ile ilgili olarak da kapsam gündeme geliyor: 
Yani farklı yöneti im düzeylerinin fonksiyonlarının sınıflandırılması ve 
özelliklede federal yönetimin rolünün yeniden belirlenmesi artık bir zorunluluk. 
Daniel Bell’in 1988’de gelece e yönelik yaptı ı öngörüde buna “2015’in dünya 
gezegeninin önceden izlenmesi” demi ti.

Benim inandı ım temel problem ise ulus devletin ya amın büyük 
sorunları kar ısında çok küçük kaldı ıdır. Ulus devlet hayatın
küçük sorunları için de çok büyüktür. Büyük sorunlar için çok 
küçüktür çünkü sermaye akı larıyla, mülkiyet dengesizlikleriyle, 
iflaslarla, gelecek yirmi yılda hızla artacak demograifik med-cezir 
dalgalarıyla u ra acak etkin uluslararası mekanizmalara sahip 
de ildir. Küçük sorunlar için de çok büyüktür çünkü ulusal siyasal 
merkeze yönelik güç akı ları, merkezin artan oranda yerel 
ihtiyaçların çe itlili ine ve farklılı ına duyarsız kalmasına yol 
açmaktadır.
Kısaca burada hacimsel bir uyumsuzluk söz konusudur. Sosyal reformlar 

gibi bazı sorunlar yetki devrinin oldu u sistemlere daha iyi uymaktadır. Bölgesel 
güvenlik politikası ve uluslararası sermaye akı ları gibi di er sorunlar ise en iyi 
küreselle mi  sistemlere uyum sa lıyor. Di er ulusal yönetimlerin yanında federal 
yönetim riske girerek kendi durumunu zora sokuyor. ç programları uygulama 
sürecinde hükümet dı ı aktörler, yerel ve eyalet yönetimlerinin artan önemleri ile 
birlikte, genel uluslararası hatta içsel global baskıların artması, federal 
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yönetimlerin hangi rolleri oynayaca ı konusunda sert soruların sorulmasına yol 
açıyor.

Washington politikacıları bu sorulara makul cevaplar bulabilmek için 
büyük çabalar harcıyorlar. Özellikle üst yönetimler Ba kanlık ofisinde sorunların
çözümüne yönelik geçici yapılanmaları tercih ediyorlar. Kararlar üst 
yönetimlerden çe itli maliyetler nedeniyle alt yönetimlere devrediliyor. Temel 
kararların alınmasında üst yönetimlerin uzmanlı ından yararlanmak oldukça güç. 
Geçici mekanizmalarla krizler kar ısında kimlere hangi kapasitelerin yüklenece i
tam olarak bilinmiyor. Bir çok temel politika sorunu tek bir kurum 
sorumlulu unda olmuyor. Bundan dolayı önemli sorunlar için geçici birimler 
olu turmak ve bunları gerekli yetki, donanım yani kapasite ile donatmak 
kaçınılmaz. Bundan dolayı geçici birimlerin öneminin ülkede kavranması için 
sa lam bir irade sergilenmesi gerekiyor. 

ABD’de gerek merkezde gerekse yerelde tüm yönetimler bugün artan 
oranda dünya yöneti imi ile sarılmı  durumda. Federal yönetim içsel politikaları
eyalet yönetimleri, yerel yönetimler ve kâr amaçlı olsun ya da olmasın hükümet 
dı ı kurulu larla payla ıyorlar. Yerel yönetimler ve eyalet yönetimleri de bunun 
aynısını kendi iç yönetimlerinde yapıyorlar. Artık bunlar kaçınılmaz! Bu 
de i imler kesin bir politika kararının sonucu da de il. Hatta bunlar kamu 
politikasının belirlenmesinde uzun yıllardır uygulanan yüzlerce taktik kararın
görülemeyen etkileriyle yava  yava  olu tu. Bunlar yöneti imin temel dönü ümü 
için bugün hep bir araya getirildi. Bu dönü üm kamu kurumlarının yeni 
ortamlarda aldıkları görünümler ve bizlerin onları nasıl yönetece i konusunda 
kar ı kar ıya kalınan meydan okumalardan ortaya çıktı.
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