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GİRİŞ 

Bürokratik örgütlenme içinde yöneticiler, hem üstlerinin emirlerine uymak hem de 
yaptıkları işlerden sorumlu tutulmak durumundadırlar. Bu durum, onları ister iste-
mez etik bir çelişki içine sokmaktadır. Bir yandan üstlerinin verdikleri emirleri 
yapacaklar, öte yandan bu emirleri yerine getirirken sorumluluk kendilerine ait 
olacak. Burada temel sorun, yöneticilerin üstlerinin emirlerine sorgusuzca itaat edip 
etmeyecekleridir. Başka bir ifadeyle yöneticiler, üstlerinin emirlerine düşünüp ta-
şınmadan itaat etmekten nasıl kaçınacaklarıdır. Bir yönetici, kendisinin de bir par-
çası olduğu otoriteye veya otoritenin emrine karşı gelmeye veya emre aykırı dav-
ranmaya nasıl kalkışabilir? Yönetsel kuruluşlarda bu türden hareket yapılabilir mi 
veya yönetsel yapılanma içinde verilen emirlere uymama ve farklı davranışlar sergi-
leme için uygun ortam var mıdır? 

Bu çalışmada kamu görevlilerinin itaatinin doğasını ortaya koyabilmek için özellik-
le Nazi Almanya’sı dönemindeki memurların davranışlarını temsilen Eichmann’ın 
yargı tutanakları ile Milgram’ın itaatin doğasını ortaya koyduğu deneyi üzerinde 
durulacaktır. Buralardan elde edilen veriler ile itaatin yapısı belirlenmeye çalışıla-
caktır. Bu yapı belirlendikten sonra insanlığın sınırsız itaatten kaynaklanan bu tür-
den tehditlerden kurtulabilmesi için nelerin yapılabileceği üzerinde durulacaktır. 

İtaatkâr Yönetici 

İtaatkâr ve disiplinli olmak, yöneticilerin sosyalleştirilmesindeki temel amaçlar 
arasında yer alır. Bu şekilde sosyalleştirme şablonu, modern yönetimin hiyerarşik 
emir-komuta zinciri, hedef yönelimli rasyonalite ve yasalara bağlı yönetim ile uyum 
içindedir. Bu yapı sayesinde modern yönetim, sivil toplum bakımından önemli olan 
tahmin edilebilirlik ve düzen bakımından avantajlı bir konuma sahiptir. Vatandaşla-
rın yönetimle olan karşılıklı ilişkileri cinsiyete, ırka veya herhangi bir sosyal grup 
üyeliğine bağlı değildir. Böylelikle bütün vatandaşların eşit olduğu modern anlayış 
daha da gelişmektedir. Bununla birlikte, aynı yapı, yöneticilerin yaptıkları işlerden 
bireysel sorumluluk hissini kısmen kaybetmelerine de neden olmaktadır. Modern 
toplumda, kişinin hareketinden dolayı sorumluluğu hiç kimsenin kaçınamayacağı 
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temel bir prensip olarak kabul edilmektedir. Bu prensip modern toplumun yasal 
kurumlarında fiilen işlerliğe kavuşturulmuştur. Bu nedenle, modern yönetimde 
kişinin kendi hareketlerinin sonuçlarından sorumlu olması ve otoriteye itaat etmesi 
bakımından içsel bir çelişki söz konusudur. Bu yapı içerisinde, bir yandan yönetici-
lerin itaatkâr biçimde kendi rolleri içinde kaybolmaları eğilimine karşı durmaları, 
diğer yandan da yöneticilerin bireysel sorumluluğunun artırılması olgusunun nasıl 
mümkün olacağı sorunu gündeme gelmektedir. 

Bürokratların temel özelliği düzene itaat etmeleridir. Bu itaati gerçekleştirirken 
kendi bireysel değerleri yokmuş gibi hareket ederler. Üstlerinin vermiş oldukları 
emirleri, sanki emirler onların değerlerine çok uygunmuş gibi bir bilinçle yerine 
getirirler. Bu emirler, kendileri açısından yanlış olsa bile fark etmez. Onların bu 
uysallıkları ve düzene uygun hareket etmeleri, bürokratik meşruluğun diğer özellik-
leriyle tamamlanır.  Bürokrat, hizmet ettiği üstünün emirlerine itaat etme durumun-
dadır. Resmi işlem ve eylemlerde tamamen nötr olmaları gerekir. Bürokratlar bu 
sorumluluklarını ne reddedebilirler ne de devredebilirler. Bu özellikler Weber’in 
bürokratik etik tanımlamasını oluşturur. Bürokratların amirlerine itaat edecekleri 
varsayılır. Benzer şekilde amirlerin de siyasi liderlere itaat etmesi gerekir (Öztürk, 
2004: 20). 

20. yüzyılın başlarında Max Weber,  yöneticilerin itaatkârlığını ileriye yönelik ta-
rihsel bir adım olarak ilan etmişti. Ancak bu çok uzun süreli olmadı. Yöneticinin 
itaatkârlığı kendi kendine bir problem oldu. Bu durum, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Nazi rejimi altında Auschwitz’de işlenen vahşet dolu cinayetlerden sonra iyice açık-
lığa kavuşmaya başladı. Bunlar, toplum tarafından patolojik veya cinayet şeklinde 
ortaya çıkan durumlar değildi. Aksine, cinayetler bilhassa bürokraside, ofisinde 
kendilerine verilen emirleri yerine getirdiklerine inanan normal kamu görevlileri 
tarafından işlenmişti.  

İnsanlığa karşı işlenen bu katliamların, sosyal bir düzenin çöküşünden değil aksine, 
hakkında kusur aranamayan ve karşı gelinemeyen, sürekli desteklenen bir sosyal 
düzen tarafından işlendiği belirtilmektedir (Bauman,1989). Katliamlar, bağırıp çağı-
ran ve ortalığı yıkan, zapt edilmez halk kitlelerince değil,  itaatkâr ve disiplin içinde 
düzenin ruhuna uyan ve onun yazılı emirlerini yerine getiren üniformalı insanlar 
tarafından işlenmişti. Olayların ardından anlaşıldı ki, bu insanlar üniformalarını 
üstlerinden çıkardıklarında yaptıkları işlere saygı duymuyorlardı ve genellikle nor-
mal insanlar gibi davranıyorlardı. Eşlerini seviyorlar, çocuklarının isteklerini yerine 
getiriyorlar ve zor durumda bulunan arkadaşlarına yardım ediyorlardı. İnanılması 
zor olan, bu insanların üniformalarını giydiklerinde kendileri gibi eşlerini seven 
insanları, onların karılarını ve yine çok sevdikleri çocuklarını öldürebilmeleridir. 
Korkunç olan da zaten buydu: “nasıl oluyor da sizin ve benim gibi sıradan insanlar 
böylesine korkunç eylemleri yapabiliyorlardı” (Bauman, 1989: 151) 
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Memurluk Rolü ve Kişilik 

Kamu görevlilerinin çalıştığı sistemin tek bir yönelim noktası vardır: Yükselmek. 
Kurallara sıkı sıkıya uymanın temel nedeni yükselmek arzusudur. Daha yüksek 
ücret ve bunun yanında yöneticilik rolü ve kazanılan statü temel hedeftir. Ücret, 
motivasyon bakımından yöneticilik pozisyonu ve oynadığı rol kadar etkili değildir. 
Memur kendisine verilen rolü kolayca oynar ve rolüyle birlikte kişilik sergiler. Kişi-
liğinin oluşmasında bu rol oldukça etkilidir. Hatta ailesi ve yakın çevresi ile olan 
ilişkilerinde bu rolün gerektirdiği davranışları sergilemeye özen gösterir. Bu neden-
le ailesi ve yakın çevresi ile ilişkileri bürokrasinin üst basamaklarına yükseldikçe 
azalabilir ve bazen kopma noktasına bile gelebilir. Ailesi onu sadece bir birey ola-
rak tanır ve kabul eder ve o da, işyerinde olduğu gibi aile içinde yükseleceği beklen-
tisinde değildir.  Bürokraside ne kadar yükselirse yükselsin anne ve babası bakı-
mından değişen bir şey olmaz. O her zaman onların çocukları olarak kalacaktır. Bu 
nedenle aile ile olan ilişkilerde de değişimler olabilir. Bazen ilgili memur kendisi ile 
olan ilişkisini de kaybedebilir. Rolünün gereklerine kendisini kaptırdığı zaman artık 
kendi olmaktan çıkar ve başka bir kişiyi oynamaya başlar. Zamanla kendi kişiliği ile 
olan bağlantıyı da kaybeder. Bu bakımdan memurun kişiliği ve memurluk rolü ara-
sındaki ayırım gittikçe rol yönünde ortadan kalkar ve oynanan rol artık kişilik ol-
maya başlar. Kişilik kayması dediğimiz şey bu şekilde ortaya çıkar. 

Bürokratik yapı ve ast üst ilişkileri de memurların kendi değerlerinden kopmalarına 
ve üstlerinin değerlerini benimsemelerine neden olabilir. Memurlar, amirlerinin 
söylediği şeylere uyum göstermeye çaba sarf eder. Üst basamak fikrini ifade ettik-
ten sonra, alt tabaka belirtilen şablon doğrultusunda fikrini uyarlar. Üst tabakanın 
onayını almak için bu şekilde davranmak önemlidir. Bunun nedeni üst tabakanın 
herkesin benzer şekilde düşündüğünü ve birbirine benzediğini düşünmesini sağla-
maktır. Ancak bu şekilde alt tabakadan üst tabakaya geçiş mümkün olabilir. 

Burada üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer konu ise, bireysel değer setleri ile 
organizasyonal değer setleri arasında bir çatışmanın olup olmadığıdır. Bu değer 
setlerini birbirleriyle dengelemek önemlidir. Çünkü organizasyonal değerlerin diğer 
değerlerin önüne geçtiği durumlarda “büropatoloji” olarak adlandırılan bir tür hasta-
lık ortaya çıkabilir. Örneğin Gerard Caiden, büropatoloji sisteme girdiğinde prob-
lemin bireylerin hatalarından değil, organizasyonun yapısının bireyi hata yapmaya 
zorlamasından kaynaklandığını ileri sürmektedir (Caiden, 1991: 490). Nazi 
Almanyası’nda olduğu gibi gerçekten de organizasyonun kendisi bireyi hata yap-
maya zorlamaktadır. Bu bakımdan, değer setleri arasında denge kurulması ve hoş-
görünün yaygınlaştırılması önem taşır. 

Otoriter Kişilik 

Cinayet işleyen memurların normal insan oldukları yolundaki düşüncenin kabul 
görmemesi üzerine bu cinayetleri işleyen insanların diğer insanlardan farklı olduğu 
yolunda görüşler ileri sürüldü. Bunlar, sivil toplumun etkisinden bir şekilde uzak 
kalabilmişler, bazı kötülüklere bulaşarak bozulmuşlar veya değişmişler ve bu şekil-
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de sosyalleşmeleri sonucunda hastalıklı ve arızalı insanlar olarak ortaya çıkmışlardı. 
Adorno’nun ileri sürdüğü görüş buna benzer bir algılamayı sergiliyordu. The 
Authoritarian Personality adlı II. Dünya Savaşı’ndan sonra araştırmacı bir ekip ile 
birlikte yazdıkları kitapta temel tez olarak Nazizmi kişisel bir tip üzerine oturtulma 
arayışı vardır. Adorno buna “otoriteryen kişilik” demektedir. Bu kişilik temel 
karekter olarak, vicdanı ve acıma hissi zayıf olan üstlerine ve kendinden daha güçlü 
olanlara itaat etme eğiliminde olan bir tiptir. Nazizmin Almanya’daki zaferinde bu 
tipten otoriteryen kişiliği olanların çok miktarda bulunması etkili olmuştur (Adorno, 
1950). 

Bauman, Adorno’nun yaklaşımını eleştirerek, “ Adorno ve ekibinin ortaya koyduğu 
şekliyle sorun çok da önemli değildir, çünkü olayın sorumluluğu suçu işleyenlerin 
üzerine paylaştırılmış, geriye kalan insanların suçsuz olduğu ilan edilmiştir” 
(Bauman, 1989: 153). Bauman’ın Adorno eleştirisi gerçekten de önemlidir. Çünkü 
Adorno’nun tezinde dolaylı olarak otoriteryen kişiliği olmayan bütün insanların bu 
olaydan dolayı suçsuz ilan edilmesi söz konusudur. Bauman, Adorno’nun dünyayı 
yukarıdan aşağıya Nazi yanlıları ve onların kurbanları olarak ikiye böldüğünü söy-
lemektedir. Birçok dost canlısı insanın baskı altındayken zalim olabileceğini iddia 
eden rahatsız edici bir düşünce ileri sürülmektedir. (Bauman, 1989: 153). Bauman 
eleştirilerine devam ederek Adorno’nun bireylerin kişilik karakterleri üzerinde faz-
laca durduğunu oysa asıl vurgunun böylesine otoriteryen kişilik üreten sosyal şartla-
ra yönelik olması gerektiğini ileri sürmektedir. Adorno’nun otoriteryen kişiliğin 
ortaya çıkışında etkili olan sosyal şartlarla ilgilenmediği iddiası abartılıdır. Ancak, 
Bauman’ın eleştirisindeki merkezi nokta önemlidir; suçun sorumluluğu bazılarının 
üzerine yıkılmış, diğerleri bu suçtan arındırılmıştır. 

Eichmann Vakası 

Bu bağlamda, Adolf Eichmann’ın 1961 yılında Kudüs’teki yargılanmasının Hannah 
Arendt tarafından yorumu önem taşır. Arendt, Eichmann’ın duruşmasında raportör 
olarak görev yapmış ve topladığı bilgileri daha sonra Eichmann in Jerusalem adlı 
meşhur kitabında yayınlamıştır.(Arend,1963) Arendt’in kitabına göre, Eichmann 
tamamen sıradan bir insandı ve Alman bürokrasisinde yönetici olarak çalışan ve 
normal aile yaşantısına sahip biriydi. Arendt, Eichmann’ın 3. Reich’te istisnai bir 
kişilik olmadığını göstermekteydi. Bunun da ötesinde Eichmann, Nazizmin sadece 
Almanya’da değil bütün Avrupa’da yol açtığı ahlâki çöküntünün tipik bir gösterge-
siydi (Arendt, 1963: 111). Eichmann’ın belirttiği gibi hiç kimse, hiçbir birey “nihai 
amaç” (Endlösung) aleyhinde kendisine tek bir söz bile söylememiştir. Aksine, 
herkes işbirliği yapmıştı. Arendt’in belirttiği gibi Eichmann, vicdanını harekete 
geçirecek harici tek bir ses bile duymamıştı.  

Fakat aylar ve yıllar geçtikçe Eichmann herhangi bir şey hissetme ihtiyacını kay-
betmişti. Yaptığı her şeyi kanunlara itaat eden bir vatandaş olarak yapmıştı. Çünkü 
o işler yapılmalıydı, çünkü yasalar böyleydi, çünkü bunlar Führer’in emirleriydi. 
Kendi şahitliğine göre o işini yapmıştı, sadece emirleri yerine getirmişti ve kanunla-
ra uygun hareket etmişti (Arendt, 1963: 120). 
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Arendt’e göre Eichmann bu moral çöküntüyü görebilecek kapasitedeydi (Arendt, 
1963: 120). Yargılamada kendisinin cinayetleri işleyen sistemin uygulayıcısı olduğu 
yolundaki suçlamaya karşılık onun emirlere uymak ve düzene uymak arasındaki 
farklılığı açıklaması dikkat çekicidir. O, kendisini körü körüne itaat eden biri olarak 
değerlendirmemektedir. Bu bağlamda, herkesi şaşırtacak şekilde kendisinin pozis-
yonunu Kant’ın ahlâk felsefesiyle açıklamaya başlamıştı. Kendi ifadelerine göre, 
Eichmann bütün hayatını Kant’ın ahlâk yorumlarına göre yaşamıştı. Özellikle de 
Kant’ın “ödev” tanımlamalarına uygun hareket etmişti. Yargıç bu durumu oldukça 
şaşırtıcı bulmuştu, çünkü Kant’ın ödev tanımlamasıyla şuursuzca itaat, tamamen 
tezat içindeydi. Yargıç Raveh’in sorusuna verdiği cevapta durumu Kant’ın “Kate-
gorik Zorunluluklar” kavramıyla daha açık olarak ortaya koymuştu:  Kant’ın bu 
görüşünü, “benim iradem prensibinin anlamı, irademin her zaman genel hukuk 
prensibinin bir parçası olması gerekir” şeklinde algılamıştı (Arendt, 1963: 121). 
Açıklayıcı olması bakımından Arendt, Kant’ın prensiplerinin hırsızlık ve adam 
öldürmeyi içermediğini vurgulamaktadır. Çünkü hırsızlar ve caniler, soygun ve 
adam öldürmenin hukuka uygun olduğu bir toplum istemezler. Ardından Eichmann, 
katliama başladıktan sonra Kant’ın Kategorik Zorunlulukları’na uygun yaşamaya 
son verdiğini belirtmiştir. Yaptığı işin bilincine kendi kendine ulaştı ama “kendi 
yaptığı işlerde sorumluluğun kendisinde olamayacağı” ve “hiçbir şeyi değiştirmeye 
gücünün yetmeyeceği” düşüncesi ile kendisini avutmuştu (Arendt, 1963: 121). 

Arendt, devletin cinayet işlemeyi yasalaştırması nedeniyle Eichmann’ın Kant’ın 
Kategorik Zorunlulukları’nı sadece uygulanması mümkün olmadığı için reddetme-
diğini aynı zamanda zorunluluktan dolayı bu prensibi değiştirdiğini, çünkü insanla-
rın yaşadıkları ülkenin temel kanunlarına göre hareket etmeleri gerektiğini düşün-
düğünü belirtmektedir. “Öyle hareket etmelisiniz ki Führer yaptıklarınızı öğrendi-
ğinde onaylasın” (Arendt, 1963: 121). Arendt’e göre Kant buna benzer kesinlikle 
hiçbir şey söylememişti. Aksine Kant, her insan harekete başladığı anda kanun 
yapmaya başladığını, bunları kendi pratik nedenlerinden dolayı yaparken de aslında 
bunların hukukun temel prensipleri olduğunu fark ettiklerini ifade etmekteydi. 

Ancak Arendt, Eichmann’ın özellikle bilinçsiz itaat kavramıyla Kant’ın Kategorik 
Zorunluluklar arasında, sıradan insanın ahlâki hareketi bakımından uyum olduğunu 
düşünmektedir. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi’nde (Kritik der praktischen Vernunft) 
filozof ve sıradan insanlar arasında ahlâki değerler bakımından farklılıklara işaret 
etmekteydi (Kant, 1974: 177-178). 

Sıradan insanlar genel prensiplerin neleri ifade ettiğinden ziyade pratik olarak olay-
ları algılarlar. Kant, sadece yasaya itaat etmenin ötesine geçer ve şu soruyu sorar 
“hareket, ahlâk yasası temelinde gerçekleştirilmiş midir ve sadece bundan dolayı 
kendiliğinden erdemli ve doğru mudur, yoksa aynı zamanda hareketin kişinin dav-
ranışlarında düstur olması bakımından ahlâki değeri olduğu için mi doğru ve erdem-
lidir?” (Kant, 1974: 182-183). 

Arendt’e göre Kant’ın Kategorik Zorunluluklar’ın ruhundan kalan tek şey, sıradan 
insanların yasalara itaat etmesi için istemin yeterli olmadığı; kişinin aynı zamanda 
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körü körüne itaat için istemin ötesine geçebilmesi ve kendi istemini hukuka temel 
oluşturacak prensipler doğrultusunda belirlemesi gerektiğidir. (Arendt,1963:130). 
Bu durumda Arendt’in ifadeleri şöyle anlaşılabilir: Kant’ın felsefesine göre hareke-
tin kaynağı pratik nedendir, oysa Eichmann’ın algılamasında hareketin kaynağı 
Füher’in istemidir. Arendt, açıklamalarını şöyle özetlemektedir; medeni ülkelerde 
yasalar öldürmeme prensibi üzerine bina edilmiştir. Oysa Hitler’in 3. Reich’indeki 
yasalar “öldürmelisin” ilkesi üzerine oturmaktadır (Arendt, 1963: 134) Dolayısıyla 
suç sıradanlaşmış, normal bir durum halini almıştır. 

Milgram Deneyi  

İtaatin Sınırı 

Arendt, kötülüğün Hitler döneminde sıradanlaştığını ve bundan dolayı Eichmann’ın 
davranışlarının sadece berbat cinayetler şeklinde değerlendirilemeyeceğini, aynı 
zamanda yasalara uyan, sıradan bir memurun davranışına uyduğunu ifade etmiştir. 
O, davranışlarını bürokraside kendisinden üst düzeyde bulunan amirlerinin verdiği 
emirlere uygun olarak yapmıştı. Max Weber’in bürokratik makinesinde ideal tipte 
bir yönetici gibiydi ama, onun itaatkar davranışlarının temelinde Nazi’lerin devlet 
aracının bir dişlisi olması mı yoksa, itaatin genel olarak limitsiz mi olduğu açık 
değildi. Bu sorunun cevabını Stanley Milgram, Obedience to Authority adlı çalış-
masında açıklığa kavuşturmaya çalıştı (Milgram, 1974). 

Milgram,  bu sorunu açıklayabilmek için bir dizi psikolojik laboratuar deneyi dü-
zenledi. Bu deneylerde sıradan insanların gönüllü olarak otoriteye ve onun emirleri-
ne hangi dereceye kadar itaat edebileceklerini anlamaya çalıştı. Elektrik şokunu 
yöneten bir kişi aracılığı ile başka bir kişiye elektrik şoku verilerek onun bir dizi 
kelime öğrenebilmesini geliştirme hedeflendi. Milgram, laboratuar koşulları ile 
Nazi döneminin itaat koşullarının aynı olmadığının elbette farkındaydı ama, itaatin 
özünün aynı olduğunu düşünüyordu (Milgram, 1974: XI- XIII). Burada önemli 
olan, bireyin kendisini başkalarının isteklerini yerine getiren bir araç olarak görmesi 
ve bunun sonucunda yaptığı işlerden kendisini sorumlu tutmamasıdır. Bir kişi, ken-
disini bir otoriteye tabi kıldıktan sonra yaptığı işlerin kaynağında kendisini görmez 
ve böylece itaat için gerekli şartlar hazır hale gelir. Kendi düşüncesini adapte ederek 
en korkunç emirleri bile yerine getirebilecek şekilde itaatkâr olma mümkün hale 
gelir. İşte bu, itaatin sonucu üzerinde belirleyici olan temel prensiptir. Bu itaatin 
herhangi bir çevrede veya başka bir yerde olmasının önemi yoktur. Dolayısıyla 
laboratuarda insanların otoriteye yönelik eğilimlerini araştırabilmek mümkün ola-
bilmektedir. Milgram’ın olaya bu perspektiften yaklaşmasında Arendt’in 
Eichmann’a bakış açısı önemli katkı yapmıştır. İnsanlar laboratuar deneyine hiçbir 
zorlama olmaksızın tamamen gönüllü olarak katılmışlar ve itaat etmeleri için zor-
lanmamışlardır. Bu uygulama itaatin gönüllü bir hareket olması temel prensibine de 
uygundur. Öncelikle deneye katılanlar kendi otoritelerini ve kendilerini gönüllü 
olarak deney yöneticisinin otoritesine bırakıyorlardı. Milgram’ın deneyi, kendisine 
emir verilen kişiler ve diğer tarafta kendisine elektrik bağlanan öğrenciler arasında 
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geçmekteydi ve hedefi, öğrencilere gittikçe daha fazla miktarda elektrik vermeleri 
istenen kişilerin bunu nereye kadar veya hangi acı düzeyine kadar devam ettirecek-
leri ve kendi otoritelerine ne zaman geri dönmek isteyeceklerini belirlemekten iba-
retti. 

Milgram araştırmasının sonuçları cesaret verici değildir. Katılımcıların çoğunluğu 
deney yöneticilerinin istediği en yüksek şoku karşı taraftaki öğrencilere uygulamış-
lardı. Çok az bir sayıda katılımcı itaatsizlik göstermiş ve deneyi anında durdurmuş-
tu. Deney, itaatin insanlarda baskın bir karakter olduğunu göstermiştir. Hırsızlığı, 
adam öldürmeyi ve şiddeti kesin olarak reddeden insanlar bir otoritenin altına gir-
diklerinde onun verdiği nispi bir rahatlama güdüsü altında bütün bu işleri yapmak 
için kolayca ikna olabilmişlerdir (Milgram, 1974: XI). Milgram’a göre bireylerin 
kendiliklerinden yapamayacakları birçok faaliyeti, kendilerine emredilince kolayca 
yapabildikleri ortaya çıkmıştır. İnsanların yaptığı zalimce hareketler onların bireysel 
kimliklerine değil, daha çok otoriteyle sosyal ilişkilerine bağlıdır. Milgram, bir 
otorite altında insanların hangi durumlarda ve ne zaman otoriteye bağımlı ya da 
bağımsız hareket ettiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Milgram, agentic state kav-
ramını kendilerini başkasının isteklerini yerine getiren araçlar olarak gören insanları 
ifade edecek şekilde tanımlamıştır (Milgram, 1974:133). Bu şartlar altındaki kişiler 
kendilerinden daha üst düzeyde bulunan kişilerin kontrollerine açıktırlar. Bireyler 
yaptıkları hareketlerden dolayı kendilerini sorumlu görmektense, kendilerini başka-
larının isteklerini yerine getiren araçlar olarak tanımlarlar. 

Milgram’ın testlerinin bir diğer önemli sonucu da “bağımlı davranış”ın (agentic 
state) teknik olarak mükemmelleştirilebilmesi ve rasyonalize edilebilmesidir. Bu 
rasyonalizasyon ve mükemmelleşme, zalimane hareketlerin yapılabilme ihtimalini 
artırmaktadır. Araştırma şartları altında katılımcıların sadece % 35’i en yüksek şok 
seviyesi olan ve 450 volt elektrik yüklendiğine inanılan “seviye 30”u öğrencilere 
uygulamayı reddetmiştir. Diğerleri ise öğrencileri listedeki kelimeleri öğrenmeleri 
yolunda teşvik etmişlerdir. Bu sonuç önemsiz görülebilir fakat aslında öyle değildir. 
Milgram, orta sınıftan gelen psikiyatr, öğrenci ve yetişkinlere şayet kendilerinin bu 
deneye katılmış olsalardı benzer şekilde davranıp davranmayacaklarını sordu. An-
kete katılanların deneyin başlangıç safhalarından itibaren yöneticiye itaat etmeye-
ceklerini belirtmeleri sembolik bakımdan önemlidir. Ankete katılanların hepsi, “se-
viye 9” u ifade eden 135 voltta yöneticiye itaate son vereceklerini belirtmişlerdir. 
Yine ankete katılanlardan çok küçük bir grup “seviye 20” yi ifade eden 300 volt’a 
kadar gidebileceğini belirtmiştir. Katılanların hiç biri 450 volta çıkılabileceğini 
tahayyül bile etmemiştir. Oysa gerçekte bu seviyeye çıkanların oranı % 65’dir. 

Milgram deneyinin gerçek sonuçları bakımından belirtilmesi gereken bir yönü de,  
ankete cevap verenlerin deneye katılanların yapabileceklerini kesinlikle tahmin 
edemediğidir. Milgram bu farklılığı özerk olma ve bağımlı olma arasındaki farklı-
lıkla açıklamaktadır. Milgram, ayrıca insanlık dışı hareket ile kurban arasındaki 
yakınlık bakımından tersine bir ilişki olduğunu da fark etti. İnsanlar, birinin sesini 
duymadıkları ve onu görmedikleri zaman ona çok rahatlıkla zarar verebiliyorlardı. 
Kurbanın sesini duyduklarında zarar verme veya işkence yapma istekleri gittikçe 
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azalıyordu. Gördüklerinde ise daha da duyarlı oluyorlar ve zarar vermekten kaçını-
yorlardı. En çok zorlandıkları ise bizzat kendilerinin kurbana acı çektirmesi duru-
muydu. Öğrencilerin ne sesleri ne de görüntülerini görmeden en üst düzeyde elekt-
rik akımı uygulayanların oranı %65 olarak gerçekleşmişti. Katılımcıların kurbanla-
rın sesini duyduklarında bu oran % 62,5’e düşmüştü. Katılımcılar kurbanları gör-
düklerinde ise bu oran % 40’a inmişti. Katılımcılardan bizzat elektrik şok kablosu-
nu kurbanlara bağlamaları ve ondan sonra düğmeye basmaları istendiğinde bu oran 
%30’a inmiştir. Kurbanı görme faktörü katılımcıların deneyi devam ettirip ettirme-
mesinde en önemli rolü oynayan faktör olarak ortaya çıkmıştır. 

Milgram, deneye katılanlar ve kurbanlar arasına giren her bir faktör veya olayın 
katılımcı üzerindeki psikolojik baskıyı azalttığını ve itaati artırdığını belirtmektedir 
(Milgram, 1974: 121-122). Milgram, modern toplumlarda yıkıcı hareketi yapan 
insanlar ve bu harekete maruz kalan insanlar arasında diğer insanların bulunduğunu 
belirtmektedir. Aynı durum Milgram’a göre modern bürokrasi bakımından, Nazi 
Almanyası’nda olduğu gibi, geçerlidir. Nazı Almanyası’nda birçok görevli bürokra-
sinin yıkıcı amaçlarının gerçekleştirildiği noktalarda değil, daha ziyade rutin işlerde 
çalışmaktadır. Bu görevlilere belli takdir yetkileri çerçevesinde görev verilmiş, 
bunların verilen görevleri yapmaları, nihai yıkıcı hareketlerin yapılabilmesini müm-
kün kılmıştır. Kurbanların listeleri ve mülklerinin belirlenmesi, bunların trenlere 
bindirilerek taşınmaları ve lokomotiflerin ihtiyaç duydukları su vb. şeylerin sağ-
lanması bu görevlilerin yaptıkları işlerdendir. 

Milgram bu hususu deneylerinde de göz önünde bulundurmaktadır. Deneylerin 
birinde, katılımcının deneyde butona basarak şok vermeyi reddettiğini, ancak bunu 
yapması için başka birine emir verebildiğini gözlemlemiştir. Bu yöntemle itaat 
edenlerin oranı % 92,5’e çıkmıştır. Sadece % 7,5 katılımcı en yüksek volt şoku 
uygulamayı reddetmiştir. Milgram bu sonucu, herhangi bir lider veya liderler gru-
bunun vahşi ve insanlık dışı hedefleri gerçekleştirecek bürokratik yapı oluşturmak 
ve doğrudan bu eylemleri yaptırmak için duygusuz ve hissiz kişilere ihtiyacı olduğu 
şeklinde yorumlamaktadır. Bürokrasinin büyük bir kesimi, meydana gelen bu insan-
lık dışı eylemlerden uzakta bulundukları için sadece bu eylemlere destek işlevlerin-
den dolayı hafif bir üzüntü duymaktadırlar. Bu bakımdan kendilerini iki nedenle 
sorumlu tutmamaktadırlar. Birincisi, bürokrasi meşru bir otorite olarak kendi hare-
ketlerini garanti altına almaktadır; ikincisi ise, fiziksel şiddet eylemini uygulayanlar 
kendileri değildir (Milgram, 1974: 121-122). Modern bürokrasideki çalışanlar ve 
onlar arasındaki emir komuta zinciri sadece rasyonalite, etkinlik ve ekonomi sağla-
makla kalmaz aynı zamanda bu türden insanlık dışı eylemlerin gerçekleşmesine 
uygun ortamlar da hazırlarlar. 

Bağımlı Davranış’ın Ortaya Çıkışı 

Milgram itaatin neden sürekli olarak var olabildiğini de incelemektedir (Milgram, 
1974: 131). Bu bakımdan Milgram özerk davranıştan bağımlı davranışa geçiş üze-
rinde odaklanmaktadır. Bu açıdan üç temel durumu belirtmektedir. Birincisi, kişinin 
özerklikten bağımlı davranışa yönelirken içinde bulunduğu ortamın koşulları. İkin-
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cisi, bağımlı davranışa geçişin psikolojik yapıda ve davranış karakterinde yol açtığı 
değişiklikler ve üçüncüsü de, kişiyi bağımlı davranış içinde neyin tuttuğudur. 

Bağımlı davranışa yönelmeyi zorunlu kılan ortam faktörleri bakımından otoriteye 
uyumdaki genel sosyalleşme üzerinde durmaktadır. Bu sosyalizasyon birincil olarak 
ailedeki sosyalizasyon ile ikincil olarak ise kurumsal otorite sistemindeki sosyali-
zasyon ile ilgilidir. Modern toplumlarda kurumsal otorite sistemi insanların kişilik 
dışı karakterlerini belirler (Milgram, 1974: 135-144). Bu otorite sistemleri ödül ve 
ceza ile özümsenirler. Ödül ve ceza koşulları, bağımlı davranışa geçişin ön şartlarını 
ifade ederler (Milgram, 1974: 138). Doğrudan etkileşim ise, bireyin otoriteyi tanı-
ması ve algılaması bakımından psikolojik bir deneyim yaşaması durumunda ortaya 
çıkar. Otoritenin gücü kişisel özelliklerden ziyade, sosyal yapı içinde otoritenin ona 
atfedilmiş olmasından kaynaklanır. 

Bağımlı Davranışın Sonuçları 

Bağımlı davranışta Milgram’ın ele aldığı ikinci konu, bireyin bir başka kimsenin 
otoritesi altına girdiğinde davranışlarında ve psikolojisinde meydana gelen değişik-
liklerdir. Burada önemli olan, deneydeki katılımcının dikkatini deney liderinin oto-
ritesine yönlendirmesi ve otoriteden gelen emirleri, gereği gibi yerine getirmeye 
kendisini şartlandırmasıdır. Deneye katılanlar, deney liderinin talimatlarını yerine 
getirirken sadece şokun yönetilmesinden ibaret teknik bir iş üzerinde konsantre 
olmaktadırlar ve işin teknik yönüne kafa yormaktadırlar. 

Bu noktada bağımlı davranışa geçişin en kapsamlı sonuçlarına ulaşılmaktadır 
(Milgram, 1974: 145-146). Bu şartlar altında katılımcı kendine klavuz olan otorite-
ye karşı kendini sorumlu hissetmektedir; ancak otoritenin kendisinden istediği dav-
ranışın içeriğine veya maksadına ilişkin bir sorumluluk hissetmemektedir. 
Milgram’a göre bu durumda ahlâk ortadan kaybolmamakta sadece bütünüyle farklı 
bir referans noktasına geçmektedir. Katılımcıların hissettikleri gurur veya utanma 
duygusu, otoritenin kendisinden istediği emirleri ne derece doğru olarak yerine 
getirdiğine bağlı olmaktadır (Milgram, 1974: 145-146). Bu sonuç, Milgram deneyi-
ni bir perspektife oturtan kesin bir bulgudur. Ahlâk ortadan kalkmamakta sadece 
farklı bir perspektife yönelmektedir. Katılımcı bağımlı davranışa girdiğinde ahlâkını 
kaybetmemektedir. Ahlâk anlayışı kendi bireysel davranışından ziyade otoritenin 
isteğine dayandırılmaktadır. 

Arendt’in iddia ettiği ve Milgram’ın da deneyleriyle ispat ettiği duruma tekrar ba-
kacak olursak Eichmann’ın ahlâktan yoksun olduğunu söyleyemeyiz. Aksine 
Arendt’in ifade ettiği gibi o ahlâka uygun hareket etmiştir ve kendi hareketini ahlâki 
olarak değerlendirmiştir. Ancak Eichmann’ın ahlâkı sıradanlaşmıştır çünkü ahlâkı-
nın temelini kendi otoritesinin dışında başkasının otoritesine dayandırmıştır. 
Eichmann vakasında ahlâkın temellendirildiği otorite Hitlerin şahsi otoritesidir. 
Milgram’ın deneyinde ise ahlâkın temelinde deney liderinin otoritesi vardır. 
Milgram’a göre bu otorite şekli genel bir özellik arz etmektedir. Ancak bürokraside 
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bu durum belli bir sistematiğe bağlanmıştır. Böylece Weber’in ifade ettiği bürokra-
sideki rasyonel otorite prensibine uygun bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Milgram’ın deneyinde katılımcı ahlâken kendisini deney lideriyle sınırlamakta veya 
otoritenin “bağlılık”, “görev”, “disiplin” kavramlarıyla ifade edilebilecek şekildeki 
bilinçlendirmesiyle sınırlamaktadır. Katılımcılar ahlâken otoriteye bağımlı hale 
geldiklerinde ise artık otorite, onların bilinçlerinin şekillendirilmesi rolünü üstlen-
miş olur. Böylece katılımcı kendi hareketinin anlamı duygusunu yitirir. Nitekim 
deney katılımcılarının sıkça ifade ettiği şu cümle durumu açıklıkla ortaya koymak-
tadır; “ Bana kalsaydı öğrencilere şok uygulamazdım”. Otoriteye itaate bağlanan 
ahlâki gereklilikler ve disiplin aracılığı ile otoritenin verdiği emirleri yerine getirme 
görevi, kişinin bireysel ahlâkının yerine geçmekte ve netice olarak kişiyi diğerleri-
nin isteklerini yerine getiren birine dönüştürmektedir. Milgram bu durumu manevi 
bir şartlanma olarak ifade eder. Bu manevi şartlanma, kişiyi emirlerin içeriğine 
bakmaksızın onlara itaat etmeye iten bir durumdur (Milgram, 1974: 147-148). 

Bağımlı Davranışın Bağlayıcı Gücü 

Milgram’ın üzerinde durduğu üçüncü konu, insanları bağımlı davranış içinde kal-
malarını sağlayan şeyin ne olduğudur. Milgram’ın bu konuda çok sayıda açıklaması 
mevcuttur (Milgram, 1974: 147-148). Başlangıçta kişiler bu türden hareketleri ya-
vaş yavaş yapmaya başlarlar ve sonuç olarak bir hareket, daha sonraki bir harekete 
girişmelerine neden olur. Artık katılımcı için kendi hareketini yeniden gözden ge-
çirmeden durdurması imkân dâhilinden çıkar. Şayet katılımcı hareketi durdurur ise, 
Milgram’a göre, şunu söylemek durumunda kalacaktır; “Şu ana kadar yaptığım her 
şeyin kötü olduğunun bilincine vardığımdan dolayı hareketimi durdurdum”. Bu 
algılama bakımından katılımcı kendi hareketlerine hapsedilmiş olmaktadır 
(Milgram, 1974: 149-150). Hareketi durdurma, otoritenin hareketini durdurması 
anlamına gelir. Katılımcının kişisel ahlâki gücünü otoritenin vicdanına teslim etme-
siyle, artık otoritenin davranışlarına müdahale etme hakkı da kalmamaktadır. İtaate 
bağlı yönetim bu yüzden ahlâki açıdan kapasitesizleştirilmiş insanlardan oluşmak-
tadır. Bu kapasitesizlik insanların kendi başlarına davranmalarını yasaklayan bir 
niteliktir. 

İtaatsizlik 

Kişilerin ne zaman bağımlı davranıştan ayrılıp deney liderine itaatsizlik göstereceği 
sorusu sorulabilir. Milgram burada itaatsiz davranışın nedeninin sadece ahlâk ile 
açıklamanın yeterli olmayacağını belirtmektedir. Kurbanın ne kadar yakın veya 
uzak olduğuna bakmaksızın elektrik şoku verilmesi ahlâki görülebileceği gibi ahlâk 
dışı da görülebilir ancak itaat ve itaatsizlik kurbanın ne kadar uzakta olduğuyla 
ilgilidir. Dolayısıyla Milgram daha ziyade gerginlik seviyesiyle katılımcının emir 
altında olması arasındaki etkileşimle ilgilenmektedir. Milgram gerginliği,  bağımlı 
davranışta bulunan kişiyi etkileyen ve rahatsız eden dış kaynaklı öfke şeklinde ta-
nımlamaktadır.  
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Gerginlik, deneyde katılımcının otoriteye tümüyle itaat etmediğini gösteren bir 
işarettir. Katılımcının gerginlik kaynağı, öğrenciden gelen çığlıklar, başka bir kişiye 
acı vermeden dolayı hissedilen ahlâki rahatsızlık veya başkasını incitmenin vermiş 
olduğu bir isteksizlik olabilir (Milgram, 1974:155-156).. Burada ilginç olan şey, bu 
türden rahatsızlıkların doğrudan itaatsizliğe yol açmamasıdır. Katılımcı yaptığı 
şeyin ne olduğunu görmekten kaçınır veya onu inkâr eder. Bazı katılımcılar kendi-
lerine söylenenden daha düşük şok uygularlar ve süreyi de daha kısa tutarlar. Bazı-
ları ise, yüksek volt verdiklerini rapor ederler ama aslında daha düşük volt uygular-
lar. Ancak bu hareketlerden hiçbiri deney liderine yönelik doğrudan bir itaatsizliğe 
yol açmaz. Milgram bu türden hareketleri katılımcıların yaptıkları hareketlerden 
dolayı sorumluluğu başka yönlere çekme arayışları olarak değerlendirmektedir. Bu 
bakımdan, stres arttıkça katılımcılar deney liderinin sorumluluğu üstlenmesi yönün-
de arayışlara girerler. Bu bağlamda Milgram, büyük stres altında katılımcıların 375 
volta ulaştıklarında aşağıdaki diyalogun cereyan ettiğini belirterek bu durumu açık-
lığa kavuşturur: 

- Öğretmen (katılımcı): Sanırım bu kişiye orada bir şeyler oluyor. Hiçbir cevap 
alamadım. En düşük voltajda bağırıyordu. Onun iyi olup olmadığını kontrol 
edemez misiniz? 

- Deney lideri (aynı sakin tarzda): Şimdi olmaz, deneye başladık. Lütfen devam 
edin. 

- Öğretmen (oturur ve derin bir nefes alır): Serin- gün, su, gölge, boya” Cevap 
verin lütfen, Orada iyi misiniz, iyi misiniz? 

- Deney lideri: Öğretmen lütfen devam. (öğretmen düğmeye basar). 

- Öğretmen (sandalyenin etrafında döner): Oradaki adama bir şey oldu.(tekrar 
sandalyenin etrafında döner) Sıradaki  “Düşük- dolar, gerdanlık, ay, boya” (tek-
rar döner) Onu bir kontrol etseniz iyi olacak efendim. Hiç cevap vermiyor. 

- Deney lideri: Devam edin 

- Öğretmen: Bütün sorumluluğu kabul ediyor musunuz? 

- Deney lideri: Sorumluluk bana ait. Tamam. Lütfen devam edin (öğretmen liste-
ye döner ve okuyabildiği kadar hızla kelimeleri okur ve 450 volta kadar çıkar. 

- Öğretmen: Bu kadar (Milgram, 1974: 160). 

Bu noktada, gerilimin psikolojik kaynağı değişebilir ve yatıştırıcı etkisi olan fiziksel 
semptomlar şeklinde kendini gösterebilir. Örneğin katılımcı titremeye, terlemeye 
vb. belirtiler göstermeye başlar. Milgram’a göre final aşamasında muhalefet ortaya 
çıkabilir. Bunun anlamı katılımcının deneyi kesmeksizin, deney liderini farklı şekil-
lerde protesto etmesidir. Milgram’a göre bütün mekanizmalar, otoriteyle katılımcı-
nın ilişkisinin yaşanan fikir ayrılığının kabul edilebilir bir seviyeye ulaşmasına ka-
dar devam edeceğini göstermektedir (Milgram, 1974: 162).  
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Karşı koyma, itaatsizlik tehdidiyle sonuçlanabilecek farklı şekillerde ortaya çıkar. 
Burada önemli olan, itaatsizliğin sadece bir önceki hareketin devamı şeklinde ortaya 
çıkan bir hareket olmamasıdır. Bundan daha çok, bağımlı davranış içindeki katılım-
cı ve deney lideri arasında kurulu sosyal ilişkinin bozulmasından kaynaklanır.  İta-
atsiz bir davranışla, bütün ahlâki düzenin yıkılması ve kişinin bilincini geri kazana-
rak yaptığı hareketin sorumluluğunu üstlenebilmesi temel sorun olarak ortaya çık-
maktadır. Bu noktada deneye son verilmektedir. Şayet kişi yaptığı hareketin sorum-
luluğunu üzerine alırsa deneyin devam etmesi mümkün değildir. Milgram’a göre 
katılımcı şayet itaatsiz davranırsa, deneye zarar vereceğine, araştırmacının hedefle-
rine karşı geleceğine ve kendisine verilen ödeve itaatsizlik göstereceğine inanmak-
tadır. Milgram, tam bu noktada katılımcıların insani değer normları olarak aradığı-
mız ve onayladığımız ölçüleri ortaya koyduklarını belirtmektedir (Milgram, 1974: 
162-164). 

Milgram Deneyinin Değerlendirilmesi 

Milgram’ın deneyi, itaatin gönüllü karakterini açıkça gözler önüne sermesi ve de-
ney formunda olmasından dolayı değerlidir. İtaatin gönüllülüğünü Arendt, 
Eichmann vakasında benzer şekilde ortaya koymuştu. Fakat Eichmann vakasında 
sunulan çok sayıda tarihsel faktörün zorlayıcı ve ideolojik doğası Arendt’in  “kötü-
lüğün sıradanlaşması” tasvirine inanmayı zorlaştırmaktaydı. Eichmann’ın görevini 
yerine getirmesindeki temel etken Nazi olmasıydı. Şayet bunu kabul edersek, top-
lumumuzun bir Nazi yönetimince kontrol edilmesine kadar rahat etmemiz gerekir. 
Oysa Arendt’in, Eichmann sadık ve disiplinli bürokrat olarak görevini yerine getiri-
yordu yorumunu kabul edersek, sonuç demokratik toplum bakımından da rahatsız 
edicidir. Milgram deneyi Eichmann’la ilgili ikinci yorumu, katılımcıların gönüllü 
itaat ettiklerini desteklemektedir. Dolayısıyla, itaatin temel prensibi olan gönüllülü-
ğü açıklıkla ortaya koyduğu için onun sonuçlarını reddetmek zordur. 

İtaatin bir diğer yönü ise toplumsal içeriğiyle ilgilidir. Sosyal bir yapı içinde itaat 
azalmamakta aksine artmaktadır. Milgram deneyinde sadece tarihsel bakımdan 
Arendt’den esinlenmemiştir. Ayrıca Vietnam Savaşında oldukça normal Amerikalı-
ların en korkunç eylemleri yapma konusundaki istemlerinden de esinlenmiştir. 
Milgram, Eichmann’ın mahkeme tutanakları ile Vietnam’da My Lai kasabasında 
sivillere katliam uygulayan askerlerin mahkeme tutanaklarını karşılaştırmış ve her 
iki vaka arasında itaat bakımından fevkalade benzerlikler bulmuştur (Milgram, 
1974: 186). Aynı benzerlikler 1915 yılında Ermenilere yönelik tehcir hareketinden 
sonra yaşanan olaylar bakımından da ileri sürülebilir.. Örneğin Boğazlayan Kayma-
kamı Kemal Bey 1915 yılında Ermenilere zülüm yaptığı iddiasıyla Nemrut Paşa 
Divan-ı Harbi tarafından yargılanırken söyledikleri arasında büyük benzerlik vardır. 
Kemal Bey mahkeme sırasında “emir kulu olduğunu ve verilen emirleri uyguladığı-
nı” ısrarla belirtmişti” (Göktürk, 2005). Emirleri yerine getirdiği için kendisi sorum-
lu tutulamazdı. Ayrıca emirleri yerine getirmekten başka bir yolunun olmadığını da 
ifade ediyordu. Tıpkı Eichmann gibi o da kendisine verilen emirleri yerine getirmiş-
ti ve görevini gerektiği gibi yaptığına inanıyordu. 
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Deneydeki bir grup insan, işlerinin gereğini yerine getirmişler ve işlerini yaparken 
bireysel ahlâki normlardan ziyade yönetsel kurallardan etkilenmişlerdir. Bağımlı 
davranışa sahip hiçbir katılımcı yaptığı eylemin sonucunu üstlenmemiş ve sorumlu-
luğu başkalarının üzerine atmıştır. Organizasyonun kendisi, sorumluluk çözen bir 
enstrümana dönüşmüştür (Bauman, 1989: 161-163). Bireyler organizasyonal hiye-
rarşi içinde sadakat, görev ve disiplin kurallarıyla kendilerini bağladıkları için so-
rumluluk akışkanlık özelliği kazanmaktadır (Milgram, 1974: 153-157). Örneğin 
Vietnam’da Amerikalılar “kızıl tehdite” karşı savaştılar. Askerler bu konuda ne 
kuvvetli bir bilince ne de düşmanlık hissine sahiptiler. Onların temel işlevleri, işle-
rini yapmak ve diğerleri arasında bir intiba uyandırmaktı (Larsen, 2000: 110). Kita-
bının sonunda Milgram itaatin en son limitinin nerede olduğunu soruyor ve itaatin 
limitinin olmadığını belirtiyordu. 

Yöneticilerin Etik Eğitimi 

Yöneticilerin bağımlı davranıştan kurtarılması bakımından etik eğitimi önemli bir 
başlangıç noktasını oluşturur. Etik kurslar, etiğin öğretilmesinde önemli bir yer 
tutarlar. Ancak, etik öğretimi ile eğitimini veya etik etkinliği birbirine karıştırma-
mak gerekir. Etik kurslarda etik öğrenilebilir ama, bilinç kazanmak için kursa katı-
lanların etik ikilemler ve etik gelişme konularında sistemli eğitilmeleri gerekir. 

Yöneticinin itaatinin sınırı nereye kadar gitmeli sorusuna cevap bulabilmek için 
onların etik bilince sahip olmalarının sağlanması önemlidir. Bununla bağlantılı 
olarak,  yöneticileri şuursuzca itaat etmekten alıkoymak için ne yapılabilir veya 
hareketlerinde bağımsız bir pozisyona girebilmeleri için onların nasıl cesaretlendi-
rilmeleri gerekir sorusuna cevap verilmelidir. Bu sorular, ister istemez, onların yö-
netime bağımlı davranıştan nasıl ayrılacakları ve otonom davranışa yönelecekleri ve 
davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeleriyle yakından ilgilidir. Bununla birlikte, 
kişi olarak yönetici ve rol olarak yönetici arasındaki çelişkiyi de belirtmemiz gere-
kir. Yöneticiler, kendi görevlerinin sınırlarını yönetici rolleriyle belirlemezler. Bu 
sınırlar üstlerince belirlenirler. Ancak, belirlenen bu sınırlarda üstlerinin verdikleri 
emirleri yerine getirirken bireysel olarak sorumluluğa sahiptirler. 

Bürokratlar, kendilerinin başlatmadığı eylemlerden dolayı sorumluluktan kolayca 
kurtulacaklarına inanırlar. Bürokratın davranışı, kendilerinin ikincil düzeyde algı-
lanmalarından ve tarafsızlıklarını koruma anlayışından kaynaklanan sorumluluktan 
kaçma anlayışıdır (Öztürk, 2004: 21). Oysa siyasetçiler, hareketleri başlatan kişiler-
dir ve yapılan işlerden dolayı birincil düzeyde sorumluluk onlara aittir. 

Burada sorun, hareketi tanımlayan ve emri veren kişi ile işi yapan ve sorumluluğu 
üstlenen kişinin farklı olmasıdır. Bu çelişkili durum bireyin ahlâki değerlerine baş-
vurularak çözümlenemez. Çünkü Milgram’ın deneylerinin bize açıkça söylediği 
bağımlı davranışın istisnai değil, normal bir davranış olduğudur. Aksine bağımsız 
davranış istisnai bir niteliğe sahiptir. Yasalar açıkça belirliyse yöneticiler kanunlara 
karşı emirlere kesinlikle itaat etmemelidirler. Ancak, yasaların açık olmadığı du-
rumlarda yöneticilerin emirlerine uyup uymama konusunda gerçekten ciddi sorunlar 
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vardır. Üstlerin emirlerine uymamak onların kariyer planlarını olumsuz etkileyeceği 
için genellikle emirlere itaat etmeyi tercih ederler. Ayrıca, Milgram deneylerinde 
görüldüğü gibi, bağımlı davranış veya itaat kişinin ahlâki değerleri bir yana bırak-
masından değil, aksine üstlerin verdikleri emirlerin sadakatle yerine getirilmesi 
bakımından ahlâki olarak yönlendirilmelerinden kaynaklanmaktadır. Burada prob-
lem, kişinin bireysel ahlâkının kazandığı biçimden kaynaklanmaktadır. Yönetici 
olarak farklı bir ahlâki değere uymak durumundadır. Oysa bireysel olarak kişinin 
ahlâki değerleri farklıdır. Dolayısıyla, sorumluluk kayması veya ahlâki değer kay-
ması durumunda sorun ortaya çıkmaktadır. 

Bağımlı davranışın ortadan kalktığı veya azaldığı durumlar da yok değildir. Örneğin 
kişi sadece bir kişiden değil iki kişiden emir almış ise ve emirler arasında uyum yok 
ise bağımlı davranış ortadan kalkmakta, kişi kendi bilinciyle hareket etmektedir. 
Oysa bürokraside böyle ikili bir otorite yapısı yoktur. Bu bakımdan çoğulculuk bir 
çözüm olarak ortaya çıkabilir. Kişiler çok sayıda otoriteyle karşılaştıklarında ba-
ğımlı davranıştan ayrılma ihtimali ortaya çıkabilir. Baumann, ahlâken normal insan-
ların ahlâken anormal hareketler yapmasına engel olmak için çoğulculuğun iyi bir 
koruyucu olduğunu ileri sürmektedir (Bauman, 1989: 165-166). Baumann, bu bağ-
lantıyı açıklama bakımından, Nazilerin katliam projelerini gerçekleştirebilmek için 
harekete geçmeden önce sistem içindeki siyasal çoğulculuğun bütün kalıntılarını 
ortadan kaldırdıklarını belirtmektedir. Benzer şekilde Sovyetler Birliği’nde, gerçek 
ve varsayılan düşmanın sistematik olarak azaltılması için öncelikle sosyal otonomi 
ve politik çoğulculuk unsurları ortadan kaldırılmıştı. 

Ancak, sadece politik çoğulculukla bu sorunların ortadan kalkacağını beklemek çok 
gerçekçi değildir. Milgram’ın deneylerini çoğulcu bir ülkede yaptığı unutulmamalı-
dır. Çoğulculuğun önemini reddetmemekle birlikte sadece çoğulculukla bu sorunun 
aşılamayacağını belirtmek gerekir.  Demokratik bir toplumda prensip olarak siya-
setçiler ve bürokratlar arasında hiyerarşik bir ilişki olmalıdır. Aynı ilişkinin bürok-
ratik kurumlar arasında olması da normaldir. Bu bakımdan, hiyerarşinin kendisi 
problem değildir. Problem, hiyerarşinin bağımlı davranışı beraberinde getirmesidir. 
Bu bakımdan temel sorun, hiyerarşik kurumlarda kişinin hiyerarşi içinde kalarak 
otonomisini kendi elinde tutabilecek bireysel özelliklerini nasıl koruyabileceğidir. 

İlk bakışta bunun mümkün olmadığı söylenebilir. Ancak, prensip itibariyle olaya 
bakacak olursak bunun çok da imkânsız olmadığını görebiliriz. Rol ve bireyi birbi-
rinden ayırt etmekle bunun mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Hiyerarşi içinde 
itaatle hareket eden kişi değildir, kişi rolün içine girmiştir. Fakat, bürokraside kişiler 
yaptıkları işlerin sorumluluklarını üzerlerinde taşırlar ve vatandaş olarak birey yasal 
sistemden önce gelebilir. Bu, yönetici rolündeki bireyin bütün işlemlerinin iyi ola-
cağı anlamına gelmez. Kişi ve rolü arasındaki ayrılık moral algılama bakımından, 
kişiyi bir hareket yaptığında bireysel olarak iyi yapmak zorunda bırakmayabilir. 
Fakat yönetici rolündeki kişi, ahlâki bir bakış açısından kendisine ters gelecek şey-
ler yapmamalıdır. Bunun anlamı, kişinin sorumluluğunu üstlenemeyeceği işleri 
yapmayı reddetmesi gereğidir. 
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Kişinin bireysel olarak hak ve ödevlerine ilişkin bu anlayış, demokratik toplumlarda 
genellikle kabul görmektedir. Bu anlayışın temelinde insan hakları ve hukuk düze-
ninin temel ilkeleri vardır. Sorun bunun yönetimde nasıl uygulanacağıdır. Daha açık 
söylemek gerekirse bireysel anlamda yöneticiler, nasıl hareket edeceklerine karar 
verdiklerinde bu prensipleri göz önünde bulundururlarsa sorun çözülebilir. Çözüm, 
yönetimin açık olmasında yatmaktadır. 

Açıklığın yönetim bakımından iki anlamı vardır. Birincisi, diğer vatandaşların yö-
netimin içini görebilmeleri diğer bir deyimle şeffaflık, diğeri ise,  yöneticilerin ken-
dilerini açıklıkla ifade edebilmeleridir. Birinci anlamı bakımından, vatandaşlara 
yönetimin içini görebilmelerine imkân tanıması nedeniyle bir fırsat olarak algılana-
bilir. Böylelikle yöneticiler üstlerinin dışındaki kişilere karşı da sorumluluk duyar-
lar. Bu şekilde sorumluluk çok sayıda otoritenin devreye girmesini gündeme getirir. 
Örneğin açıklıktan vatandaşın bireysel çıkarı olabilir, siyasal kurumlar bir konunun 
bürokraside nasıl ele alındığını görmekten çıkar sağlayabilirler, her hangi bir sorun-
da birbiriyle rekabet ilişkisi içinde olan kurumlar sorunun nasıl ele alındığını gör-
mek isteyebilirler, belli konularda basın kuruluşları olayın nasıl yapıldığını görmek 
isteyebilirler, yasal bir takım düzenlemeler yapılabilmesi için yasal sistem bu açık-
lıktan yararlanabilir ve diğer kurum ve kuruluşlar bu açıklıktan istifade edebilirler. 
Dolayısıyla burada çok sayıda kurum, çok sayıda çıkar etkileşimi söz konusudur.  

Açıklığın ikinci anlamına gelecek olursak, yönetici rolü oynayan kişilerin de aynı 
haklardan yararlanması ve tartışmalara katılabilmesine imkân tanınmasını ifade 
eder. Hukuken yöneticiler tam bir ifade özgürlüğüne sahiptir. Ancak, bu hakkı kul-
lanma imkânlarına da kavuşmaları gerekir. Bu imkânı kullanabilmeleri için yöne-
timde etiksel açıklığın sağlanması gereklidir. Şayet yöneticiler ifade özgürlüklerini 
kullanmakla ilgilenmiyorlar ise yönetimde yasal olarak etik kamusal arenaların 
kurulması çok faydalı olmayacaktır. Çünkü çalışanlar, yasal güvence olmasına rağ-
men kendi kurumlarında “yazılı olmayan kuralların” varlığından haberdardırlar ve 
kritik konularda kendi işleriyle ilgili olarak bilgi vermekten kaçınabilirler veya bu 
konularda üstlerine danışarak açıklama yapabilirler. 

Dolayısıyla, demokratik düzen ve yönetim arasındaki ilişkinin niteliği burada 
önemli rol oynamaktadır. Yöneticiler üzerinde demokratik tartışmanın etkisi onların 
üstlerinin etkisinden daha fazla olacak şekilde bir açıklık seviyesine ulaşılabilirse, 
yöneticiler demokratik tartışmaya katılabilirler. Bu sadece bir otoritenin yerine 
başka otoritenin ikame edilmesi değil, daha önceki otoritenin demokratik tartışma 
ortamı ile ikame edilmesi anlamına da gelir. Dolayısıyla burada bütünüyle farklı bir 
otorite formuna kayma söz konusudur. Bu tartışma ortamında bütün ilişkiler sorgu-
lanmaya açık olmalıdır ve bütün otoriteler tartışılmalıdır. Tartışma prensibi bütün 
otorite ilişkilerin üzerinde tutulmalıdır ve hiçbir şekilde sınırlandırılmamalıdır. 

Yaşayan bir demokrasi veya canlı bir tartışma ortamı yok ise, çok sayıda etik kural 
belirlenmiş olsa bile bunların yöneticilerin etik olarak biçimlenmesine veya eğitil-
mesine katkısı olmayacaktır (Larsen, 2000: 121). Bu bakımdan etik prensiplerin 
katkısı da göz ardı edilmemelidir. Etik standartlar ve kodlar, kabul edilebilir davra-
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nışları sistematik tanımlama gayretleri olarak ifade edilebilir. Etik kodlar, değerler 
arasında bir çatışma olduğu zaman karar alıcılara yol gösterici fonksiyon görürler. 
Etik kodu savunucuları bu kodların, yöneticilere iyi işleri yapmak ve kötü işlerden 
uzak durmak için bir kılavuz görevi yaptığını ileri sürerler (Öztürk, 1999: 22). Böy-
le bir kılavuz, bilincin yükselmesine, ifade özgürlüğünün artmasına, açıklığın sağ-
lanmasına ve genel ahlâk ile yönetimin sağlamlaşmasına katkıda bulunur. Böylelik-
le, Kamu Yönetiminde Mesleki Etik İlkeler ile çok sayıdaki diğer yayınlarla birlikte 
sadece demokrasinin sağlamlaşmasına katkı yapmazlar aynı zamanda kamu yöneti-
cilerinin etik eğitimlerine de yardımcı olurlar. Etik ilke ve standartlar yazılı olabile-
ceği gibi sözlü de olabilirler. Kodların yazılı olması, halka karşı sorumluluk ölçüsü 
olarak zorlayıcı bir işlev görebilir. Ancak bu genel ahlâki prensiplerin etki gücü 
yöneticilerin onları benimsemelerine bağlıdır. Benimsedikleri ölçüde, hareketlerin-
den kendilerini sorumlu tutabileceklerdir. Bu açıdan modern demokratik toplumlar-
da etik, yönetim bakımından kaçınılamaz unsurlardan biridir. Bu nedenle demokra-
si, etik ve yönetim arasında yakın bağlantı vardır. 

Demokrasi ve Etik: Sorumluluk 

Kamu yönetiminin önemli görevlerinden biri çalışanların yaptıkları işin bilincinde 
olmalarını sağlamaktır. Hiçbir ayrım yapmadan, halka hizmet için var oldukları 
bilinci bütün görevlilerce iyice anlaşılmalıdır. Bu olgunun gerçekleştirilebilmesi 
için elli yıldan fazla bir süreden beri demokratik denetim yöntemleri aranmaktadır. 
Günümüzde bu konuda yapılan çalışmaların odak noktasını hukuk devleti anlayışı 
oluşturmaktadır. Hukuk devleti, kanun devleti anlamına gelmez. Aksine, kural hâki-
miyetinin olduğu, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının hukuka bağlı ve hukukla 
sınırlı olduğu devleti ifade eder. Hukuk devletinde kanun ve kurallar kesindir ve 
bürokratlar bu kuralları uygulamak zorundadırlar. Bu durum sadece bürokratlar için 
değil, başta siyasetçi olmak üzere bütün kamu görevlileri ve hatta Cumhurbaşkanla-
rı için de geçerlidir. Bu özelliğinden dolayı hukuk devleti, keyfi yönetimin tersi 
olarak anlaşılır. 

Kamu yöneticileri, görevlerini yaparken belli sınırlar içerisinde esnek olmaları ba-
kımından takdir yetkisi ile donatılmışlardır. Kural hâkimiyetine aykırı gibi görünen 
takdir yetkisi esasında kaynağını tamamen kanunlardan alır. Hiçbir kamu görevlisi 
kaynağını kanundan almayan bir kamusal yetki veya otorite kullanamaz. Kanunun 
kendisine takdir yetkisi tanımadığı hiçbir bürokrat, her hangi bir şekilde keyfi ola-
rak bu yetkiyi kullanamaz. Hükümetler etkin olabilmek için bürokratik uzmanlığa 
ihtiyaç duyarlar. Bu uzmanlığın kullanılabilmesi için takdir yetkisinin olması gere-
kir (Wilbern, 1984: 102-108). Bürokratlar, kendilerine açık yetki verilmediği du-
rumlarda sorumluluktan kaçındıkları için işlem yapmaktan imtina edebilirler. Bu 
bakımdan takdir yetkisi mutlaka yasal temele dayandırılmalıdır. 

Kontrol ve sorumluluk olmadan ya da hangi derecece olursa bürokrasinin işleyebi-
leceği üzerinde dikkatli durulmalıdır. Hukuk devleti, hukuk kurallarının devletin 
bütün organlarını sınırladığı devlet anlamına gelir. Bu bakımdan gerek siyasetçiler 
gerekse bürokratlar hukuk devletinin gereklerine uymak durumundadırlar. Ancak, 
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belirtmek gerekir ki, bütçe uygulamaları, tahsislerin yapılması, programların ger-
çekleştirilmesi gibi teknik nitelik gerektiren işler bürokratlar tarafından yapılır. 
Dolayısıyla bürokratların özellikle teknik konularda kontrol edilmeleri bakımından 
bazı sıkıntılar vardır. Bu durum bürokrasinin kontrol dışına çıktığı veya sorumsuz 
olduğu anlamına gelmez.  

Bürokratik kurumların çok küçük bir kısmı yasama ve yürütme organının denetimi 
dışındadır ve hepsi yargı denetimine tabidir. Bürokratik kurumlar kurallara uygun 
hareket etme konusunda son derece hassas hareket etmektedirler. Ancak, belirtmek 
gerekir ki, özellikle askeri bürokrasinin darbe girişiminde bulunması veya bunu bir 
tehdit olarak kullanması zayıf demokratik geleneklerin olduğu az gelişmiş ülkelerde 
sıkça görülen bir durumdur. Oysa yönetsel etik, asker-sivil bütün bürokrasinin siya-
setçilerin kontrolünde olmasını zorunlu görür. Bu nedenle bürokrasinin demokratik 
kurumlara tehdidini önlemenin yolu, onları sadece görevlerini yapmaya yönlendir-
mek, kendi kendilerine hükümetin onayı olmaksızın politika geliştirme girişimleri-
nin önünü tıkamaktır. Bu açıdan yasama organının denetimi önemli bir işlev görür. 
Gerçekten de askeri memurların hükümetleri darbe ile tehdit etmeleri demokrasinin 
özüne ve yönetsel etiğe aykırıdır ve yargısal sorumluluğu gerektirecek ciddi bir 
olaydır. Bu nedenle hukuk devleti ve çoğulculuk yönetsel etiğin uygulanması ve 
benimsenmesinde etkili birer faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Şuursuzca itaatin bürokrasiyi son derece tehlikeli yollara götürdüğü Nazi uygulama-
larında açıkça görülmüştür. Bunun aksine, bürokrasinin kendi başına politika güt-
mesi de tehlikeli sonuçlara götürme kapasitesine sahiptir. Siyasetçilere itaat etme-
yen ve kendi başına politika belirleyen bir bürokrasi totaliter bir devlet yönetimine 
yol açar. Bu yönetimde ne çoğulculuk, ne insan hakları ve de özgürlükler yaşama 
imkânı bulur. Bu nedenle, bürokrasinin etik sınırları dışına çıkmadan takdir yetkisi-
ni kullanması demokrasiye ve hukuk devletine aykırı değildir.  

Bürokrasinin kontrol dışına çıktığı çok nadir olmasına rağmen, hemen herkes onun 
kontrol ve sorumluluğunun sağlanması konusunda fikir birliğine sahiptir. Aksine 
uygulamalar demokrasinin ve hukuk devletinin dışına çıkılmasına neden olacaktır. 
Hukuk devletini gerçekleştirmek ve bürokrasiyi kontrol etmek için birçok batılı 
ülke genel müfettişlik, etik ilke ve standartlar ve diğer yasal düzenlemeleri yapma 
yoluna gitmiştir. Bunların tümünün işleyip işlemediği sorulabilir. Sırayla belirtmek 
gerekir ise: Genel Müfettiş sistemi, bir takım muhtemel bozulmalara karşı etkili bir 
denetim sağlamaktadır (Levis, 1993: 136-157). Etik kodlar, özellikle yazılı olduğu 
durumlarda vatandaş denetimini olanaklı hale getirebilir. Etik kurullar ise kamu 
kurumlarının muhtemel kural dışı davranışlarının önlenmesinde etkili olurlar. Daha 
da önemlisi bu tür kontroller demokratik denetimin niteliğinin artmasına, yönetimin 
takdir yetkisini yerinde kullanmasına ve vatandaş lehine işlemler tesis etmesine 
neden olmaktadırlar. 

Yöneticilerin sorumluluğu sağlanırken bürokrasinin yaratıcılığını ortadan kaldıra-
cak uygulamalardan kaçınılması gerekir. Bu bakımdan bütün düzenlemeler ahlâk 
dışı hareketi önlemekten çok ahlâk dışı kişilerin tespitine yönelik olmalıdır (Öztürk, 
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1998: 122). Bu anlatılanlardan sonra etik, demokrasi ve sorumluluğun sağlanması 
bakımından şunlar söylenebilir: Birinci olarak, demokratik ülkelerde kamu bürokra-
silerinin sorumluluk bilincinden yoksun oldukları konusunda küçük şüpheler olsa 
da büyük bir kesim bunun aksini düşünmektedir. İkinci olarak, demokratik devlet-
lerde yaşanan birçok olay bürokrasinin kontrol edildiğini ve sorumlu olduğunu 
göstermektedir. Üçüncü olarak ise, bürokratlar üzerindeki etik kontrollerde bütün 
dünyada artış olmakta, bu ise yönetimsel takdir yetkisinin daraltılmasına neden 
olmaktadır denilebilir (Öztürk, 1998: 122). 

SONUÇ 

Etik, ifade özgürlüğü, açıklık ve demokrasi arasında yakın ilişki olduğu söylenebi-
lir. Yöneticiler etik çatışmalarını bürokraside gerçek bir ifade özgürlüğü mevcut ise 
çözüme kavuşturabilirler. İfade özgürlüğünün garanti altına alınması ise kamusal 
alanda kurumsallaşması ile mümkündür. Böyle bir kamusal alan ifade özgürlüğü-
nün yönetimde güvence altına alınması için yeterli değildir. Çünkü nihayetinde 
yönetim,  Habermas’ın iletişimsel rasyonalite dediği tarzda idare edilmez. İletişim-
sel rasyonalite, her türlü idari işlem ve eylemleri açık tartışma ortamında ele alın-
masını ve değerlendirilmesini gerektirir ve yöneticilerin halka karşı sorumluluğunu 
sağlayan temel bir araç fonksiyonunu görür. Oysa yönetim her zaman bu şekilde 
iletişimsel rasyonaliteye açık değildir. Bu nedenle ancak etiksel bir kamusal alan 
demokratik toplumlarda çok sayıdaki diğer kamusal alanlarla (otoritelerle) iletişime 
geçebilme imkânına sahip olur. Böylece, daha geniş bir açıklık ortaya çıkar ve ka-
mu yöneticileri ifade özgürlükleri bakımından daha fazla şansa sahip olabilirler. 

Netice itibariyle yönetim demokratik toplumlarda büyük bir öneme sahiptir. Yöne-
ticiler sadece toplumun yönetimi bakımından önemli değildirler. Buna ilave olarak, 
karar alma sürecine halkın katılımını sağlayarak toplumda demokrasi uygulamala-
rında önemli bir rol oynarlar. Yöneticiler demokrasinin genel kurallarına bağımlı 
olmakla birlikte demokrasinin gerçekleşmesine katkı da yaparlar. 

Demokratik sorumluluk kamu yöneticileri tarafından içselleştirilmelidir. Çünkü 
onların vatandaş ve bürokrat olarak ikili rolleri vardır ve bu rol siyasi iktidar tara-
fından desteklenmiştir. Bu destek, onların vatandaş olarak etiksel davranışlarıyla 
kurumsal olarak belirlenmiş rolleri arasında denge sağlamalarına yardımcı olmalı-
dır. Siyasi çoğulculuğun bulunduğu bir demokraside hükümetler bürokratlardan 
kendilerine özel muamele yapmalarını beklemezler. Onlardan beklentileri herkese 
karşı tarafsız olmaları ve görevlerini yapmalarıdır. Halkın bürokratlardan beklentisi 
ise, demokratik değerlere daha çok duyarlı olmalarıdır. 

Eğitim ve kurslar etiğin benimsenmesinde ve içselleştirilmesinde son derece önemli 
iki araçtırlar. Bu nedenle, çoğulculuğun sağlandığı bir yapıda etik kurs ve eğitimler 
hukuk devletinin sürekliliğinin sağlanmasına da katkı sağlayacaktır.  

Son olarak,  sorgulamadan itaat nasıl tehlikeli sonuçlara yol açıyor ise, bürokratların 
kendi başlarına politika belirleyip uygulamaları da aynı derecede tehlikeli sonuçlara 
yol açar. Bilinçli itaatsizlik denilebilecek bu türden girişimlerin demokrasiyi ve 
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çoğulculuğu ortadan kaldıracağı unutulmamalıdır. Bütün bunların önlenmesi ve 
bürokrasinin kendi çizgisinde hareket etmesinin sağlanması için gerçek bir hukuk 
devletinin olması gerektiği açıktır.  
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