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Dr. Hüseyin ÇIRPAN

Yönetiﬂimin Yap› Taﬂ›: “Olgun” Birey
Son birkaç as›rda yaﬂanan sosyal ve ekonomik geliﬂmeler, birey otorite iliﬂkisinin geliﬂmesinde Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarﬂisini hat›rlatmaktad›r. 19. Yüzy›l ve öncesinden 20. Yüzy›l›n ortalar›na kadar bireyin otoriteden beklentisi, en temel ihtiyaç olan
can ve sonras›nda da mal emniyetinin sa¤lanmas› olarak karﬂ›m›za ç›k›yordu. Bu durumda devlet “güçlü”, “otoriter”, “veren el” olup; birey zay›f, talep eden ve pasif konumda bulunuyordu.
Dr. Hüseyin ÇIRPAN

Bu iliﬂkide sarkac›n iki ucundan söz edilebilir: bir uçta bireyi, di¤er uçta ise devleti kutsamak. Birey-devlet iliﬂkisini
amaç ve araç aç›s›ndan da ele almak
mümkün. Bir uçta, devleti amaç olarak
görüp bireyin devlet/toplum için var oldu¤unu ve bu sebeple bireyin feda edilebilece¤i düﬂüncesi var iken, di¤er tarafta
bireylerin emperyal bir bak›ﬂ aç›s›yla
hemcinslerine yaﬂama hakk› tan›mamas›
söz konusu olabilir. Birincisinde birey,
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kimlik kazanamazken, hatta bireyin “ad›”
yokken, di¤erinde ise aﬂ›r›, y›k›c› ve hatta yok edici bir rekabet vard›r.
Son birkaç as›rda yaﬂanan sosyal ve ekonomik geliﬂmeler, birey otorite iliﬂkisinin geliﬂmesinde Maslow’un (ve ‹bn-i
Haldun’un) ihtiyaçlar hiyerarﬂisini hat›rlatmaktad›r. 19. Yüzy›l ve öncesinden 20.

“

Birey olarak kiﬂinin
kendisinin yani “ben”in as›l
sorumlulu¤u, yönetiﬂim
ilkelerini, baﬂkaca hiçbir
zorlama ve denetim
olmaks›z›n bireysel
yaﬂam›nda ve
uygulamalar›nda yerine
getirme sorumlulu¤udur.

“

Birey toplum, birey otorite (devlet) iliﬂkisini ifade eden, toplumun ve otoritenin nas›l oluﬂtu¤u, otoritenin meﬂruiyet
nedeni/gerekçesi, bireyin ve otoritenin
s›n›r ve sorumluluklar›, eski Yunandan,
‹slâm âlimlerine ve Bat› ayd›nlanmac›lar›na kadar tarihin hemen her döneminde
tart›ﬂ›la gelmiﬂtir.

Yüzy›l›n ortalar›na kadar gelen ve hemen
tüm dünyada görülen savaﬂ halinde, bireyin otoriteden beklentisi en temel ihtiyaç olan can ve sonras›nda da mal emniyetinin sa¤lanmas› (‹bn-i Haldun’un tan›mlamas› ile zaruri ihtiyaçlar) olarak
karﬂ›m›za ç›k›yordu. Bu durumda devlet
“güçlü”, “otoriter”, “veren el” olup; birey
zay›f, talep eden ve pasif konumdad›r.
20. Yüzy›l›n ortalar›ndan baﬂlayarak dünyada genel olarak silahl› savaﬂ anlam›nda
sükûnetin olmas›, teknolojik ekonomik
ve sosyal alandaki geliﬂmelerle birlikte
refah›n artmas› ve hayat standard›n›n
yükselmesi, birey devlet iliﬂkisinde de
derin de¤iﬂimleri beraberinde getirmiﬂtir. Birey, emniyetin sadece can emniyetinden ibaret olmad›¤›n›; ekonomi, nesil,
ak›l ve din emniyeti gibi di¤er emniyet
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genelde insano¤lunun potansiyelini aç›¤a ç›karmalar›n› sa¤layacak ve sonuçta
huzur ve refah› gerçekleﬂtirecek ortam›
haz›rlamak; kurumlar aras› koordinasyonu ve organizasyonu yapmakt›r. Yaln›z,
kurum uygulamalar›n› gerçekleﬂtirirken
de referans/pusula olarak, evrensel ilkeler olan âdâlet, dürüstlük ve hukukun
üstünlü¤ünü ölçü almakt›r.
Bu yaklaﬂ›m› benimsedi¤imizde, yönetiﬂimin gerçekleﬂmesi için taraflar›n sorumlulu¤u noktas›nda terazinin kefesi-

“

Devlet herkes için temel
emniyet konular›n›
sa¤layarak, refah ve huzuru
gerçekleﬂtirmek maksad›yla
vard›r. ﬁeyh Edebâli’nin
“‹nsan› yaﬂat ki, devlet
yaﬂas›n” prensibini burada
hat›rlamak gerekir.

“

gereklerinin de oldu¤unun fark›na varm›ﬂ, devletten bu emniyetler konusunda
sonuç üreten çal›ﬂmalar yapmas›n› talep
ederek, devletin çal›ﬂmalar›n› denetler
konuma gelmiﬂtir. Hâs›l› birey ihtiyaçlar›
ve beklentileri aç›s›ndan asl›nda Maslow’un hiyerarﬂisinde kendini gerçekleﬂtirme ( ya da ‹bn-i Haldun’un kemâlî ihtiyaçlar) seviyesine gelmiﬂtir. Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda devlet, “güçlü” otoriteden; hizmet eden, bireyleri memnun etmeye çal›ﬂan, yapt›klar› için hesap veren,
farkl›l›klar› bir potada eritmek için ortak
paydalar oluﬂturan; uzlaﬂmac›, hâs›l› gücünü “güçlü olmaktan” de¤il, ortak payda ve katma de¤er üretmekten alan bir
nitelik kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
‹ﬂte bu noktada yönetiﬂimi, son dönemde yaﬂanan de¤iﬂimle birlikte ortaya ç›kan ve yukar›da tan›mlamaya çal›ﬂt›¤›m›z
yeni birey-devlet iliﬂkisi olarak tan›ml›yoruz. Bu çerçeveden bakt›¤›m›zda, bireylerin bir araya gelmelerinin temel
nedeni farkl›l›klar›na ra¤men ortak
paydalar üzerinde anlaﬂarak, refah
ve huzur içerisinde yaﬂamak; devletin varl›k sebebi ise kurumlar› arac›l›¤›yla
özelde
bireylerin,

/Yönetiﬂimin Yap› Taﬂ›: “Olgun” Birey

nin dengelendi¤ini görürüz. Yönetiﬂimle
ilgili yaz›lanlara bakt›¤›m›zda kat›l›ma
aç›kl›k, ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik, hukukun üstünlü¤ü, âdâlet gibi ilkelerin uygulanmas› sorumlulu¤unun gizli bir varsay›m ve kabulle yönetime verildi¤ini görürüz.
Ne var ki, yönetimin uygulamalar›na kat›lma, adaleti ve
kurallar›n uygulanmas›nda
hukukun üstünlü¤ünü talep etme, hesap sorma
sorumluluklar› mündemiç olarak bireyin
olmaktad›r. Hem yönetiﬂim
kelimesi
özünde, birlikte ve/ya

karﬂ›l›kl› yapmay› da ifade etmektedir.
Dolay›s›yla yönetiﬂim ancak ve ancak birlikte yap›lacaklarla hayata geçirilebilecek
ve ayakta kalabilecektir.
Bize göre, bireyin sorumlulu¤u aç›s›ndan, çok daha çarp›c› ve çok da dile getirilmeyen bir alan daha söz konusudur. O
da birey olarak kiﬂinin kendisinin yani
“ben”in, yönetiﬂim ilkelerini, baﬂkaca
hiçbir zorlama ve denetim olmaks›z›n
bireysel yaﬂam›nda ve uygulamalar›nda yerine getirme sorumlulu¤udur. Yönetiﬂimin gerçek anlamda
gerçekleﬂmesi için hayati ve bir o kadar
da zor olan asl›nda bu sorumluluktur.
Zira yönetiﬂim bir sistemi, yap›y› ifade
ediyorsa; yap›y› oluﬂturan, daha da
önemlisi yap›n›n devaml›l›¤›n› sa¤layan
bireylerden baﬂkas› de¤ildir. Bu nedenle
yönetiﬂimin gerçekleﬂmesi ve hayat›n›
devam ettirebilmesi için sözünü etti¤imiz bireysel sorumlulukla birlikte terazinin kefesi bireyden yana a¤›r basmakta
olup, bireye yönetimden daha fazla sorumluluk düﬂmektedir.
Bu sorumlulukla birlikte, üzerinde durulmas› gerekli di¤er bir husus, birey olarak yönetiﬂimin gereklerini yerine getirme konusunda ne kadar haz›r ve hatta
ne kadar istekli oldu¤umuzdur. Daha
aç›k bir ifadeyle bireyler olarak
bizler gerçekten ilkelere dayal› bir
yönetiﬂimi istiyor muyuz? Yönetiﬂimin unsurlar› olan ﬂeffafl›k ve hesap verebilirlik ilkelerinin birey
olarak, aile olarak veya ﬂirket olarak bize uygulanmas›na ne kadar
haz›r›z? Bu sorularla yüzleﬂmenin toplumsal olarak kolay olmad›¤›n›n en büyük delili, ‹stanbul gibi güzide bir ﬂehrin
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yap›laﬂmas›n›n yüzde 70’inin plans›z ve
ruhsats›z olmas› ve ekonominin kay›t d›ﬂ› oran›n›n yüzde 60’larla ifade edilmesi
olsa gerek.
Yönetiﬂimin Birey ‹çin Anlam›
‹nsan beden ve ruhu ile farkl› boyutlar›;
irade, kalp ve zihin ile de farkl› fakülteleri olan bir varl›kt›r. Bu fakülteleri ile insan “iyi”, “güzel” ve “do¤ru”nun peﬂindedir. ‹nsano¤lunun temel beklentisi bu
boyut ve fakültelerin emniyet alt›na al›narak, beslenmesi ve geliﬂmesi için ortam haz›rlanmas›ndan ibarettir asl›nda.
Bu çerçevede bireyin beklentisi;
• Can emniyeti
• Mal-ekonomi emniyeti
• Nesil emniyeti
• Din emniyeti ve
• Ak›l emniyetinin sa¤lanmas›d›r.
Di¤er taraftan birey, di¤er bireylerle bir
arada, ayn› toplum içinde yaﬂamaktad›r.
Öyle ki, asl›nda her bir birey nevi ﬂahs›na
münhas›r olarak farkl› duygu, düﬂünce,
inanç ve de¤erlere sahiptir. Dolay›s›yla
bu kadar farkl›l›klar aras›nda ay›r›m yap›lmaks›z›n, yukar›da sayd›¤›m›z emniyetlerin herkes için ayn› ölçüde sa¤lanmas› gibi zor bir durum söz konusu olmaktad›r.
‹ﬂte bu noktada devletin varl›k nedeni
ortaya ç›k›yor. Devlet herkes için bu emniyetleri sa¤layarak, refah ve huzuru gerçekleﬂtirmek maksad›yla vard›r. ﬁeyh
Edebâli’nin “‹nsan› yaﬂat ki, devlet
yaﬂas›n” prensibini burada hat›rlamak
gerekir.
Devlet bu emniyetleri, kurumlar› (adâlet
bakanl›¤›, e¤itim bakanl›¤›, sa¤l›k bakanl›¤›, kolluk kuvvetleri gibi) arac›l›¤›yla
sa¤lamaktad›r.
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Burada devlet uygulamalar›ndan yönetiﬂim olarak söz edebilmemiz için, birkaç
temel ilkeye ihtiyaç bulunmaktad›r.
• Öncelikle bireylerin bir arada yaﬂamas›n›n göstergesi olan hukuk, gücünü
adâlet ve hakkaniyetten almal›d›r.
• Kanunlar ve kurallar ayn› durumda
olanlar için, ayn› ﬂekilde uygulanmal›;
hukuktan baﬂka hiçbir ﬂey üstün tutulmamal›,
• Uygulamalar dürüstlük ilkesine uygun
olarak gerçekleﬂmeli; aç›k, ﬂeffaf olma;
hesap verme konusunda çekince gösterecek bir durum olmamal›.
Say›lan bu ilkeler asl›nda hiç de yabanc›
gelmemektedir bize. Bu ilkeler, insano¤lu var oldu¤undan beri üzerinde kafa yorulan evrensel ilkelerdir.
Dolay›s›yla iddial› olmakla birlikte, evrensel ilkelere tam uyum içerisinde
olma hâli diye tan›mlayabilece¤imiz yönetiﬂimi, bireyin “iyiye, do¤ruya, güzele” ulaﬂmas›, kendi potansiyel gücünü, iradesini ortaya koymas› ﬂeklinde ifade edebilece¤imiz varoluﬂ gerekçesini
gerçekleﬂtirmesinin en büyük garantisi
olarak sayabiliriz. Çünkü evrensel ilkeler
var ise, ortak paydadan, bütünsel faydadan, kazan/kazandan, s›n›r ve sorumluluklardan, sayg›dan rahatl›kla söz edebiliriz.
Yönetiﬂim ‹çin Olgunluk
Yukar›da sözünü etti¤imiz gibi yönetiﬂimin gerçekleﬂmesinde ve varl›¤›n› devam ettirmesinde sorumlulu¤un büyük
bir k›sm› kiﬂiye düﬂmektedir.
Yap›n›n davran›ﬂ› etkiledi¤i ve hatta belirledi¤i aç›kt›r. Ne var ki, tek tek bireylerin tutum ve davran›ﬂlar› da sistemin ﬂekillenmesi ve devam etmesi için kritik

öneme sahiptir. Bu münasebetle bireylerin yönetiﬂim ilkelerini öncelikle kendi
tutum ve davran›ﬂlar›nda hayata geçirmeleri büyük önem kazanmaktad›r. Zaten yönetiﬂimin uygulamalar› da, kendileri de birer birey olan kamu görevlileri
taraf›ndan yerine getirilmektedir.
Madem “ben”in tutum ve davran›ﬂlar› bu
kadar önemlidir, o halde bu tutum ve
davran›ﬂlar›n yönetiﬂimin ilkeleri do¤rultusunda olmas›n› kim denetleyecektir?
Tabiî ki yine “ben”. Yani ihtiyac›m›z olan
bir iç denetim mekanizmas›d›r.
Bireyin di¤er bireylerle, toplumla ya da
devletle iliﬂkisinde kanun ve kurallar›n
uygulanmas›n› kontrol etmesi aç›s›ndan
iki tür denetimden söz edebiliriz: D›ﬂ ve
iç denetim.
D›ﬂ denetim, devletin kurumlar› (maliye,
kolluk kuvvetleri, resmî olmasa bile bir
dereceye kadar toplum bask›s› gibi) arac›l›¤›yla yapt›¤›, bireyleri kanun ve kurallara uygun davranmaya zorlayan bireyin
d›ﬂ›ndan gelen gücü ifade etmektedir.
‹ç denetim ise, bireylerin kanun ve kurallar› özümseyerek, baﬂkaca hiçbir zorlay›c› mekanizmaya ihtiyaç duymadan, kendili¤inden hukuka uygun davranmalar›n›
ya da davranmalar› için kendi kendilerini
zorlamalar›n›/ denetlemelerini ifade etmektedir. Bireyin ortaya koyaca¤› kendini denetleme ve kendini ilkelere uymaya
zorlama durumunu olgunluk, yetiﬂkinlik
olarak tan›mlayabiliriz.
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• Zihinsel olgunluk; bilgi, anlay›ﬂ ve
kavray›ﬂta geliﬂmeyi ifade eder,
• Sosyal olgunluk; di¤er bireyleri kendimize eﬂit görmeyi, karar verirken bencilce de¤il, toplumun ortak paydas›n› gözetebilmeyi ifade eder,
• Ahlâkî olgunluk; iç ve d›ﬂ bask›lara
ra¤men, do¤ruyu seçebilme kapasitesi
ile vicdan›n› ifade eder,
• Ruhsal olgunluk ise; ar›nma yoluyla
Elbette, herkesin bu çeliﬂkili duruma
Yarat›c›n›n yeryüzünde gerçek temsilcisi
düﬂtü¤ünü söyleyemeyiz. Bunun sebebi,
olmay› ve bilgeli¤i ifade eder.
kiﬂilerin geliﬂmiﬂlik, olgunluk veya yetiﬂFiziksel olgunluk, bedenimizle iliﬂkili
kinlik seviyelerinin farkl› olmas›d›r. ‹nsaiken, di¤er olgunluk türleri ruhumuzun
n›n farkl› boyutlar› ve fakülteleri olmas›
fakülteleri olan ak›l, irade ve kalple iliﬂkinedeniyle, farkl› olgunluk düzeylerinden
lidir. Ruhsal olgunluk ise, bu fakültelerin
söz edebiliriz;
bütünsel geliﬂimi sonucunda ortaya ç›kan en üst seviyeyi ifade eder. Bireyin;
‹nsan›n kendisini denetlemekendisi, toplum, kâinat ve yarat›c›s› ile
si, sorgulamas›, kurallara
iliﬂkisinin kalitesi ve yukar›da bahsetti¤iuymaya zorlamas› ve
miz iyi, güzel ve do¤runun gerçekleﬂmeiyileﬂtirmeye çal›ﬂmas›n›n, si bu olgunluk türlerinin sa¤lanmas›yla
insan için hiç de kolay
mümkündür. Dolay›s›yla konumuz için
olmad›¤›n›n fark›nday›z. Bu kritik olgunluk çeﬂitleri de bunlard›r.
cesaret demek, bu fedakârl›k Bu olgunluklar biri di¤erini tamamlayademek, bu gayret demek ve cak ﬂekilde bütünlük arz etmektedir. Dobedel ödemek demek. Ne var lay›s›yla ideal anlamda ferdin (ve topluki, gerçek anlamda yönetiﬂim mun) olgunlu¤undan söz etmek gerekirse, bu olgunlu¤un bütünlük arz etmesi
talep ediyorsak, öncelikle
gerekir. Yönetiﬂim öyle olmal›d›r ki, “olkendimizden baﬂlamak ve
gun” bireylerin karar verme ve uygulama
elimizi taﬂ›n alt›na sokmak
mevkilerinde olmas›n› sa¤lamal›d›r.

“

“

Bu çerçeveden asl›nda olgunluk ile denetimin nas›l yap›ld›¤› aras›nda bir iliﬂki
ortaya ç›kmaktad›r. E¤er kurallar›n uygulanmas›nda d›ﬂ denetim daha etkili, fakat
d›ﬂ denetim zay›flad›¤› zaman kurallar›n
uygulanmas›nda zaaflar görülüyor ise, olgunluktan söz edilemez. Üzülerek görüyoruz ki, kendi toplumumuz güçlü bir
ﬂekilde d›ﬂ denetim ihtiyac› duymaktad›r
ve henüz iç denetimin sa¤lad›¤› olgunluk
düzeyinden epeyce geridedir. Kanaatim
o dur ki, fert ve toplumlar›n olgunluk seviyelerini tespit etmek için, trafi¤in nas›l
iﬂledi¤i iyi bir örnektir. Bizim trafi¤imize
bakt›¤›m›zda; emniyet ﬂeridinin boﬂ olmas› için ya yolun tamamen boﬂ veya trafik s›k›ﬂ›ksa bir trafik polisine ihtiyac›m›z
vard›r; trafik polisi olmad›¤›nda emniyet
ﬂeridi normal yol gibi kullan›lmaktad›r.
K›rm›z› ›ﬂ›kta geçme, otobanda geri geri
gitme veya direksiyonda cep telefonu ile
konuﬂma konusu yine çok farkl› de¤ildir.
Burada iç denetimin öneminden baﬂka
alt› çizilmesi gereken bir di¤er husus, bu
kural ihlallerinin cezas›z kalmas› sonucunda ortaya ç›kan dejenere edici durumdur. Trafik s›k›ﬂ›kl›¤›na ra¤men normal ﬂeridinde gitmeye çal›ﬂan kiﬂi, belli
bir süre sonra yanl›ﬂ hareketlere bakarak, “Ben aptal m›y›m?” ikilemine düﬂmektedir.
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durumunday›z.

• Fiziksel olgunluk; fiziksel büyüme
ve geliﬂmenin tamamlanm›ﬂl›¤›n› ifade
eder,
• Duygusal olgunluk; duygular›m›z›n
fark›nda olmay› ve onlar› kontrol edebilmeyi ifade eder,

Bu olgunluk bir bütünlük arz etti¤i zaman;
• Orman arazisine kaçak bina yap›lmayacakt›r,
• Trafik s›k›ﬂ›k diye, dörtlüler yak›larak
emniyet ﬂeridi ihlâl edilmeyecektir,
• Eleﬂtiriler kiﬂisel olarak alg›lan›p, özeleﬂtiri yapmak yerine, hakaret edilmeyecek,
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• Trafikte, “direksiyonu önüme k›rd›”
diye kavga ç›kmayacak, sonuçta silah çekilmeyecek,
• Kaçak binaya hat›rl› dost, rüﬂvet vb sebeplerle izin verilmeyecek,
• ‹haleler kiﬂilerin kendi kurdurdu¤u
ﬂirketlere aktar›lmayacak,
• ‹ﬂ, ehli yerine, yetkililerin kendi memleketlisine verilmeyecek,
• S›rf muhalefet olsun diye, daha önce
savunduklar›m›z›n tersi söylenmeyecek,
• Kül tablas› kayg›s›zca soka¤a dökülmeyecek,
• Yol k›salacak diye ters yöne girilmeyecek,
• Otobanda geri geri gidilmeyecek,
• Maliyeti düﬂürmek için malzemeden
çal›nmayacak,
• Bir gecelik kararnamelerle birilerine
haks›z kazanç sa¤lanmayacak,
• Ço¤unluk böyle istiyor denilerek, az›nl›¤›n haklar› ihmal edilmeyecek,
• ‹nsanlar bunu talep ediyor denilerek,
televizyonlar kalitesiz magazin programlar›yla doldurulmayacak,
• ‹ﬂyerinin imkânlar› (araç, telefon, k›rtasiye) özel iﬂler için kullan›lmayacak,
• Bankalar kredi kart› veriyor diyerek,
ödeyebilme kapasitesinin üzerinde borçlan›larak bata¤a düﬂülmeyecek,
• Üretim at›klar›, filtreleme iﬂlemi yap›lmaks›z›n çevreye dökülmeyecek,
• Bireysel inançlar, tek do¤ru olarak kabul edilip, di¤er bireylere empoze edilmeyecek,
• Kanunu çi¤neyen yak›n›m›z veya akrabam›z oldu¤unda farkl› davran›lmayacakt›r…
• …..
Bunlar› yapmaya yeltenen, henüz isteniEkim 2007
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len olgunluk seviyesine gelmeyen insanlar mutlaka olacakt›r. Bu insanlar için uygulanacak denetim ve yapt›r›m mekanizmalar›, “olgun” bireylerin oluﬂturdu¤u
kamu bürokrasisi taraf›ndan tereddüt
gösterilmeden uygulanacakt›r.
Son Söz
Sonuç olarak, bize göre yönetiﬂimin referans›n›n evrensel ilkeler oldu¤u gerçe¤idir. Evrensel ilkeler de erdem, ahlâk, iyi
niyet kurallar› çerçevesinde hareket etmeyi, birey olarak adâlet, hukuk ve dürüstlük ilkelerine uyulmas›n›, hâs›l› olgunca tutum ve davran›ﬂ› gerektirmektedir.
Olgunlu¤a giden yol, insan›n kendisinin,
di¤erlerinin, toplumun, insanl›¤›n, evrenin ve yarat›c›n›n fark›nda olmas›ndan;
bu do¤rultuda da kendi yaklaﬂ›m biçimini, tutum ve davran›ﬂlar›n› sorgulamas›,
kendisini hesaba çekmesi ve kendisi ile
yüzleﬂmesinden geçmektedir.
‹deâl anlamda bunlar›n gerçekleﬂmesi
durumunda, bu (olgun) bireyin elinden,
dilinden, tutum ve davran›ﬂlar›ndan hiç
kimseye zarar gelmeyecektir. Bilakis bu
birey varoluﬂ gerekçesi olarak kendisine,
çevresine, topluma, ülkesine, dünyaya,
insanl›¤a ve evrene fayda üretecektir.
O hâlde yönetimler, ideâl anlamda yönetiﬂimi gerçekleﬂtirmek istiyorlarsa, tüm
politikalar›n› ve bu politikalar› hayata geçirecek kurumlar›n› bireyin “olgun birey” (ve toplumun “olgun toplum”) olmas›na hizmet edecek ﬂekilde düzenlemelidir. Zira en kolay yönetim vatandaﬂlar› gerçekten olgun bireylerden oluﬂan
toplumu yönetmek olacakt›r. Yönetimin

böyle bir yaklaﬂ›m› benimsemesini, bir
nevi teslim oldukça özgürleﬂme veya hizmet ettikçe üstünlük kazanma olarak da
ifade edebiliriz.
‹nsan›n kendisini denetlemesi, sorgulamas›, kurallara uymaya zorlamas› ve iyileﬂtirmeye çal›ﬂmas›n›n, insan için hiç de
kolay olmad›¤›n›n fark›nday›z. Bu cesaret demek, bu fedakârl›k demek, bu gayret demek ve bedel ödemek demek. Ne
var ki, gerçek anlamda yönetiﬂim talep
ediyorsak, öncelikle kendimizden baﬂlamak ve elimizi taﬂ›n alt›na sokmak durumunday›z.
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