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"Yolsuzluk kavramını incelemek için, bu kavramın İngilizce ve diger dil-
lerdeki gelişimini ve bu süreç içinde aldığı farklı anlam ve çağnşımları göz
önünde bulundurmak zorundayız. Böylece konunun özü kendiliğinden ortaya çı-
kacaktır. Yolsuzluk, belli bir çevrede, örneğin politik bir çevrede gerçekten yay-

. gm olan veya yaygın olduğuna inanılan bit takım normlardan kaynaklanan bittür
davranış kalıbıdır. Aynı zamanda, kamu harcamalanndan elde edilen bazı özel ka-
zançlar da bu kavram içine dahil edilebilir. Ancak bu husus ister kabul edilsin, is-
ter edilmesin, gerçek olan şudur ki kamu harcamalan ilebazı kişilere belli özel ka-
zançlar temin etmek mümkündür, Bu özel kazançlar degişik şekillerde olabileceği
gibi, genellikle parasal niteliktedir- Söz konusu kazançlar ile belli bir kişi değil, -
daha çok bir aile veya bir grup kazançlı hale gelmektedir. Belli yetkilerle donatıl-
mış birdevlet memuruna, ileriye dönük bazı işlerin halledilebilmesiiçin önceden
para veya 'benzeri mükafatlar vererek, bazı uygulamalan kendi lehine çevirtmek
ve bunun sonucunda devleti zarara uğrarmak da yolsuzluk olarak kabul edilmek-
tedir. Bizegöre yolsuzluk kavramı özel çıkarlann; özel tercihlerin veya prestijlerin
ya da belli bir grup veya sınıfın çıkarlan doğrultusunda kamu gücünün kullanıl-
ması ile birlikte, istenilmeyen zararlara yol açacak şekilde yüksek ahlaki değerler-
den ve yasalardan kaçınmak 'için başvurulacak bütün yollardır. Ancak yolsuzluk
isüreciiçinde bu sürece katılanlar kazanç elde etmesine rağmen bu sürecin dışında
kalanların hepsi sürekli kaybetmektedir.-. ,

Yolsuzluğun bu türü,lMerikokrasi1 nin teşvik edilmesi ile birlikte ortaya
çıkan ve günümüzün modem bürokrasilerindeki yönetim hizmetleri ile yakından '
ilişkisi olan spesifik bir türdür. Lord Acton' un ünlü «Her türlü güçyozlaşmaya
eğilimlidir ve mutlak güç mutlak yozlaşmaya yol açar,» deyişiyle ifade ettiği gibi
politik yolsuzlukların alanı çok geniştir. Spesifik anlamda yolsuzluk, Lord Acton'
un da üzerinde durduğu gibi daha çok 'ahlak bozukluğundan kaynaklanmaktadır,
Buna göre insanlar hangi tür hareket ve davranışların doğru oldugundan çok
hangi tür hareket ve davranışlarla daha çabuk köşe dönülebileceği hususuna kafa
yormaktadırlar, Bürokratik yetkiler konusundaki bu ifadelerin dini bir kökeni
vardır: Bu köken Batı Dünyası ve Hristiyanlık ile yakından ilişkilidir. Çok geniş,
fakat kesin olmayan bir şekilde yolsuzlukların fonksiyonel olarak tanımlanması

* Carl J. Friedrich, "Corruption in Historlca1 Perspective", in: The Pathology of Politics;
(Chapter 8), New York, Harper Row -1972, s. 127-14L
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mümkün degildir.Bu tür biryolsuzluk 'politiklikten ahlaki bo2Juklü~a yönelme
şeklinde olup. aynı zamanda foı1ksİ'yeoelolmadıgina inanılan ber türlü hareketi' de
içeren genel bir kategoridir, yarti aıııaıcr yozlaşmadr. ",' " .

_ Acton; üplü, aç;.k1~&lan~da, $lıiki değerler v'e yetki paradoksuna da de-
. ğinmektedir. Sistematikolarak yolsuzluk, ekonomik baskı olarakdalbilinen bir'

baskı türüdür. Sadece.s~çmenleriİ1 ôYuq.unsatın. alınması değil, aynı zamanda her
ne adla olursa olsun delaylı olarak verilerı her tg.rlü rüşvet b~ürecin bir aracıdır,
Burada ,karşımıza yolsuzluğup. düzeyi ile ilgili bir soru çıkar. 'Yolsuzluklar her
devlet biçiminde. o devlete,öz~ ol~ak ,qna:ya9kın1ştır., Şeklerı bitbiriı:re benzeyen
İngiltere, İsviçre ve A.B.D. giçi. ~lkel~~de yapılarıyolsuzluklar birbirinden .01-

" dukçafarklıdır, Burada,:yetkiler dagıtılır~en oybirliği ilkesine ne kadar riayet .
edildiği' ileıyolsı,ızluklann kapsamı arasında bir ters ilişki kuralının bulunduğu id- '
dia' edilebilir. Yozlaşma fonksiyonel olduğunda, kötüye kullanma veya baskı
yapma yetkisi ile doğrtıorantılıdır, Arıcak bu yetki belli bir.konsensjısadayan- . "
masa bile, dayanıyor gibi gösterildi~ride karışıklıklar ortaya çıkmaktadır, veya bu,'
yetki .Anglo-Saksonlar yeya Beyaz Protestanlar içinbir konsensusa dayandırılır-
ken; göçmenler, veya 'siyahlar için böyle bir 'konsensus söz' konusu degildir. Bu
gibi durumlarda oybirliği ilkesi gizletilmekte 've yoİsüzhiklar artmaktadır. Kon-:
sensusa dayalı olduğuna inanılan biryetkinin her zamarı baskıya dönuşmesi telıli-
kesi vardır.' Tammany Hall bu kOhuijUn'ilginç birörneğidir. Willie Stark' ın "All
The King's Men" adlı,eserinde'sö~,e~tgi gibi "ıüşvet.fıangl çatıp;~kullanacağını
bilmeyen bir kişi tarafindan yeri'ldiginde rüşvettir", Demakr~inin eleştirilmesive ,
bu eleştiri~erin~ş.gö~tenİıesi de demokrasinin birgereğidir, Anc'ak tarihi geliş-:
meler böyle bir sonucun akla uygun olmadığını göstermiştir. İngiltre, Pnısya ve
Rusya' nın monarşiile idare edil<iligldevirlerde dahi yolsuzluklara her yerde rast- '
lanmaktaydı. Ancak gerçek şudur ki,açık ,toplumlarda kamunun dikkati yolsuz-
luklar Üzerind'e bağımsız bir baskı organı görevi görüyorlkerı, otokratik rejim- " -
lerde yo\suzluk1ar'gizli kalmaktadır, Totaliter diktatörlüklerdeki yaygın yolsuzluk-
lar, faşist ve nasyonalsosyalist rejimierin mevcut tarihi belgelerinden 'de Izlene-
ceği üzere gayet aşikardır, Sovyetler Bİrligr nde-de apaçık yolsuzluklaryaşanmış ,

, ve y'aş~aktadlİ'. Konuyu örnekleyebilmek açısından Hitler' in generali mareşal
Hermann Goering' ip 12 Kasım 193'8" de bir toplantı da yolsuzluklarla 'ilgili ola-

, rak söylediklerine. kulak verelim: "Çokkötü şeye1ere tanık oldum.Bölge Valilik-
lerindeki yöneticiler, yarım milyon marka kadar rüşvet alıyor.Oradaki beyler bunu
bilmiyor mu? (He.rkes bunu kabul eder bir şekilde susuyor) Bunlar imkansızdır.
Ben acımadan ve hiç tereddüt etrtıed~n bu işin üzerine gideceğim." Troçki de.,
Sovyetler Birliği' nin tamamen bürokratizeedilmesinin yolsuzluklan artırdığını
söylemiştir. Bu tür,örnekleri çoğaltmak'rnümkündür.

, -, Totaliter rejimlerdeki yolsuzluklar çok çeşitlidir. İdeolojiler, politiksistem-
lerin dayandığı inanç sistemlerinin bozulması şeldincteId,yolsuzİuklara karşı mü- .
cadle vermektedirler.Bu tür yolsuzluklar, yasa hükümlerinin yanlış yorumlana-
rak başka alanlara çekilmesi şekljngedir. Yasanın anlamını bir şekilde' değişitire- , \
rek ve yanlış yorumlayarak, karıunun ruhuna ~ykın sonuçlar elde edebilmçk için ,
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açık kapılar yakalanmaya çalışılır; en. sonunda bu yanlış yorumlamalar kanunun
ruhu haline gelir. Geçmişte filozofların üzerinde durduğu "ahlaki yolsuzluk''ların
da bu şekilde ortaya çıktıg-Ina 'şüphe yoktur. Aristoteles, Machiavelli ve Plato .
kendi çalışmalarında demokrasi, oligarşi ve istibdat rejlmlerindeki yozlaşmış ana-
yasalann, kanun koyucu lehine yasakoyan ve onun çıkarlarına çalışarak halka
baskı yaptığından söz etmişlerdir. Bu anayasalar sömürücü ve yozlaşmış anayasa-
tardır. Aristo, Plato' rıunfikirlerinden etkilerımiş ancak o, mutluluğun bile kanun-
larla belirlenmesi gereği üzerinde durmuşnır, Buna göre, enge~el anlamıyla mut-

· luluk, günümüzdeki kamusal veya genel çıkar ile yakından ilişkilidir. Yolsuzluk
· konusundaki bu fikirler uygulamada' fonksiyonelolmayan yolsuzluklar olarak
· tanımlanmaktadır. Yolsuzluklar monarşi, aristokrasi ve devlet yönetim biçimi ile

ilgili politik tercihler açısından son derece zararlı olmaktadır.. ."- ..•. ,.

Klasik yolsuzluk kavramı günümüze kadar gelmiş olup Machiavelli, Mon-' .
tesquieu ve,Rousseau' nun politik düşüncesinia temelini oluşturmuştur. Machi-
avelli' ye göre, yolsuzluk vatandaşlann dürüstlüklerine zarar veren bir süreçtir.
çünkü bir çok kişi büyük bir önder tarafındanetkilerımedikçe zayıftır ve iyi va-
tarıdaşlık faziletlerinden yoksundur. Bu ortamda yolsuzluklar tehdit edici bir hal
alır. Eğer toplumda fazilet de kalmaz ise, kendi faziletiyle toplumu derinden etki-
leyecek bir lider ortaya çıkmalıdır. Böyle olursa dünün rüşvet yiyen, yolsuzluk
yapan kişileri bugünün en vatanperver, milleti için en çok çalışankişileri haline

, geleceklerdir. Ancak burada sözü edllenlider Sezar gibi olmamalıdır, .Machiavelli
Roma imparatorluğunu son derece sert bir şekilde"eleştirmektedir, Sezar' ı Roma

. tarihinin en kötü karakteri olarak tanımlar; çünkü Sezar Roma anayasasını geliş-
tirmek yerine ona zarar vermiş ve iyice yozlaştırmışur, XX. yüzyılda da benzer
birşekilde Hitler bütün yetkileri üzerine alarak, Almanya' yı yeniden imar ederek
yardımsever bir kahraman olmak yerine, Alman inanç ve değerlerine en 'büyük
darbeyi kendi Irıdirmiştir, .,

Machiavellist olarak bilinen Francis Bacon, Machiavelli' nin etkilerini or-
taya koymuştur. Alicak kendisi bir yolsuzluğa karışmış ve bütün ününü bu.şe-
kilde kaybetmiştir. Kendisi Yüksek Şansöyle iken; belli partiler adına mahkeme
öncesinde rüşvet almıştır. Konunun karmaşıklığı ve bizim amacımıza katkısı üze-
rinde biraz düşünmek gerekir. Kendi davasında Bacon, o ve arkadaşlannın hiç
bir şeyyapmadıklarım savunmuştur. Bu savunma günümüzde de üzerinde du-
rulması gereken bir savunmadır, Kendisi yakalanıp tutuklanan şanssızlardandır,
Fonksiyonel açıdan olay farklılık arzetmektedir. Bacon yolsuzluğu olayıulaştığı
noktayı göstermesi açısından çok önemlidir, Rejimin haksızlıklarını azaltacak
amaçların sımn aşılmış ve tepkilere yol açmıştır. Bu açıdan Bacon olayı Profumo
skandalı ile yakından ilgilidir. ,"

Roma Cumhuriyetinde yolsuzluklarla ilgili mahkemeler bulunmaktaydı.
Cicero gibi kendini göreve adamış kişiler, özellikle taşra yönetimlerinin yolsuz-
lukları başta olmak üzere, her türlü yolsuzluklları ortaya çıkarmayı ve yargılamayı
kendileri için önemli bir vazife saymışlardır. Ancak QU çabalarda çok geç ka1ınmış

,.ve Roma Cwrlhuriyetinde halkın ahlak düzeyi sonderece bozulmuş ve ahlaki 'de-
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ğerler büyük ölçüde ayaklar altına alınmıştır. Yolsuzluklar son derece doğal dav-
ranışlar haline gelmiş ve kendi atalanmn ahlaka bağlıhğının yerini almıştır. Roma'
mn bu devri, Montesquieu' nun teorisindeki ilk örnektir. SoyluIann yönetirnde
söz sahibi olduğu bir monarşiye veya aristokrasiye inanan bu asilzade "Grandeur
de Romains et de leur Decadence" adlı eserinde Roma imparatorluğundaki YQz-
laşmalar üzerinde durmuştur. RomalıIann fazileti onlara diğer Akdeniz rejimIeri
üzerinde zaferler kazanarak egemenlik kurmalannda yardımcı olmuş, ancak yer-
den göğe doğru genişleyen topraklan ahlaki yapılannıbozmuş ve sonuç olarak
onlara imparatorluk kazandıran anayasal düzenleri bozulmuştur. Bugün edişe
içindeki bazı kişilerin Amerika' nın da başına aynı şeyin gelip gelmeyeceğini tar- .
tıştıklarını görüyoruz. Montesquieti, iyi birpolitik sistem veya düzenin despot bir
monarşiye çevrilmesi gibi fonksiyonelolmayan bir sürecin tekrar yozlaşmaya yol
açacağını ifade etmektedir. .

Yozlaşma kavramının sınırlan Rousseau tarafındançizilmeye çalışılmıştır.
Rousseau, politik ve sosyal yaşam tarafından sömürülen insan konusu üzerinde
durmuş ve bu düşünce XIX. yüzyıldaki Godwin ve Bakunin adlı anarşistler tara-
fından etraflıca incelenmiştir. Politik sistemin zarar görmesi kişilerin sörnürülmesi
demek değildir. Aksine kişilere zarar veren ve onları sömüren politik sistemin
kendisidir. Rousseau kendi devrinde yolsuzluk olarak kabul ettiği olaylarla so-
mina kadar mücadele etmiştir. Kendini, toplumu ikaz etmekle görevli biri olarak
göien Rousseau halka yapılabilecek cı. iyi rehberliğin onların düşüncelerini yol-
suzluktan uzak tutmak olarak görmüştür. Yolsuzluğa karşı Sparta' daki gibi dü-
şüncelerin yönlendirilerek mücadele edileceğine inanmıştır. "Artisıler, bilimadam-
lan ve edebiyaıçılar kendi dostlarım sömürmelerine neden olan sosyal şartları
belirleyen ve bu şartların kurbanı olan kişilerdir ... İnsanlar prensleri kendilerine
eziyet ettiği zaman daha çok alkışlarlar." Kısaca; Rousseau ahlaki yozlaşmaya yol
açan politik yozlaşma ile dolaylı olarak ilgilenmiş ancak daha çok ahlaki yozlaşma
üzerinde durmuştur.Rousseau politik yozlaşmaya yetki mücadelesinin doğal bir
sonucu olarak bakmış ve Acton' un görüşlcrinibenimscmişıir. Rousseau' ya göre
eşitlik doğaldır ve adil ve dürüst olan yasalar sayesinde, yetkilerini artırarak in-
sanlan sömürmek isteyen kişilere karşı bu eşitliğindevamı sağlanmaktadır.

. ' - .

Eşitlik ile ilgili çalışmalardan önceki dönemde doğal eşitlik belki hiç yoktu ..
. Rousseau' nun görüşleri, modem ve spesifik anlamdayolsuzluğun tarifine yar-

dımcı olmuştur: Yetkilerin kötüye kullamlması tam anlamıyla yolsuzluktur. Daha
önce de sözü edildiği gibi yolsuzluklar monarşik yönetimlerde daha fazladır. As-,
Iında bir politik sistemhaline gelmiş bulunan Walpole sistemi en göze çarpan yol-
suzluk örneğidir. İlk olarak Walpolc tarafından geliştirilen bu sistemde Mecliste
partilerin sandalye sayısını belirleyen aldıkları oy çokluğu olmuştur. Busistemin
muhaliflerinden Prof. Namier sistemi derinlemesine incelemiştir. Bütün partiler e·
özellikle Walpak ve Pelham dönemlerindeki Whig Partisi" parlamentoda daha

1

* Whig Party: İngiltere' de de aynı adı taşıyan v~ morıarşi otoritesiyle Anglikanizmin ay- -
ncalıklarına karşı parlamentonun ve Protestan mezhepleriniı:ı haklarını savunan parti.
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kolay hareket edebilecek ve daha,kolay yasa çıkarabilecek bir çoğunluğun peşine
'ctüş!hüşlerdir. Walpole, kendisi ve kabinesi için parlamenter bir çoğunluğun sağ-
lanabilmesi amacıyla mücadele etmiştir. Wraxall' ın "Anılar" adlı eserinden bize'
aktardığına göre Pelham yönetimindeki kabine yasama döneminin sonunda kendi
partizarılarına verdikleri hizmete göre 500 pounddan 800 pounda kadar ödeme
yapmıştır. Bu ödemeler MaliyeBakanlığınca yapılmış olup bakanlık kayıtlarında

.mevcuttur. Çeşitli incelemeler göstermektedir ki, Whigpartisindekiler imtiyazlı ti-
. caret şirketlerine, parlamento üyelerine ve seçmenlere yaptıkları doğrudanödeme-

ler ile ilginç bir yönetim sergilemişlerdir. Bütün bu olaylar yeterince bilinmekte
olup Amerikalıların isyanında önemli bir etken olmuştur. Eğer halk yeterince
bilgilendirilmiş olsa idi Özgürlük Dcklarasyonu için KralGeorge yerine bu tür
yolsuzlukların üzerine yürünecekti. Walpole bir keresinde, kendisi ve Townsend'
in, kralın emancıi olan bir firmayı bir şehrin yönetimi için tayin ettiğinden bah-
sermektedir. . .

, ,

Bolingbrok ve arkadaşlarının, mevcut sistemin eski anayasayı yozlaştırdı-
ğına yönelik çalışmaları oldukça ses getirmiştir. Bu.çalışmalar fazla fonksiyonel
olmamakla birliktemedası geçmeye başlayan bir sistemi tercih edilebilir bir hale
getirmeye yardımcı olmuştur. İktisatçılara göre devlet memurlarının sunduğu
hizmetler tekelci bir denetim sisteminin yerini almıştır. Bir kamu hizmeti için devlt
memuruna hazineden yapılan bir ödemenin dışında başka herhangi bir çıkar sağ- '
lanmamalıdır. Almanya' da özel şahıslar ve gruplar açısından' rüşvet vermek veya
vermeye teşcbbüs etmek suç sayılmış olup çok ağır bir biçimde cezalandırılmak-
tadır. Rüşvet suçu vatana ihanet veya kamu kurumlanna saldında bulunma suçlan
ile birlikte en tehlikeli suçlar arasındadır. Aynı ceza sistemi İsviçre, Belçika,
Hollanda ve İskanidav ülkelerinde de mevcuttur. Bu modem ekonomilerdeki ras-"
yonalize olmuş bürokrasinin mantıki bir sonucudur.

Yolsuzluk olayı, küresel bir dcjcncrasyon 'olmaktan çok politik patolojinin
bir türüdür. Bir tür yasaklara karşı' gelme faaliyeti ya da bir davranış kalıbı olarak
da tanımlanabilir. Teftiş kurullarışeklindeki denetçi kurumlar, kamu fonlarından
yapılan harcamaları denetlemek üzere pek çok gelişmiş ülkede mevcut bulunmak- .
tadır. Aynı zam-anda resmi hizmetler dışında iş yapmayı önlemek açısından sivil
hizmet komisyonlan da kurulmuştur. Mutlakiyetçilik ile birlikte bazı kamusal ma-
kamlann alırup satılması oldukça genel' bir olaydır. Ancak burada kralların yasa-
larauymaması rıcdcniyle yolsuzluklara yol açtıklarından söietmek biraz yersiz
olacaktır. Bu tür makam satışları kralın veya kendi konseyinin kararına göre dü-
zenlenmekte ve kamu gelirlerini ariırmakta idi. Buradan hareketle bu makamların .
satışı "yolsuzluğun denetlenmesi" olarak düşünülebilir. Çünkü, kralın kişisel -
zevklerinden çok bu makamların satışı kamu refahını artırmaya yaramıştır. Mon-
tesquieu ve Bentham .gibi reformcu yazarlar, hizmetlerin artacağı ve gelişeceği
düşüncesiyle makam alış verişini savunmuşlardır. Bentham' ın en dikkate değer '
yönü, İngiltere' de kafnu dairelerinde rüşvete sonveren faydacı yaklaşımlardaki
reformları olmuştur. İngiltere' yi yolsuzluk batağından kurtaran süreç, kamu
hizmetlerinde dürüstlüğün tesis edilerek geri kalmış yörelerin kalkındırılmasıile
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gerçekleştirilmiştir. Buna göre patolojik fenomenler gidışatı daha da kötüleştir-
, , rnek için gerekli olmadığı gibi düzenleyici de olabilmektedirler. xıX. yüzyılın

ikinci yarısında, normal bir davranış olarak kuballenilen yolsuzluklar gidrek İngi-
lizlerin çoğunluğu tarafından ayıplanan bir olayhaline gelmiştir. Aynı dönemde

, Prusya,Bavyera ve Fransa' da da benzeri reformlar başarıyla uygulanmış V~
bürokrasi gerektiği gibi eğitilerek, kamu hizmetlerinde sorumluluk anlayışı geliş-
tirilmiştir. Ancak burada, yolsuzluk kavramına bağlı olarak bürokrasi sorununu
ve onun glişimini araştırmak mümkün degildir. Sosyalist hareket ve Marksizm,
amaçladıkları sosyal ve politikdüzende ortaya çıkabilecek 'yolsuzluklan göz

, 'önüne almadan kendi devrimci düşüncelerini geliştirmişlerdir. Son yıllarda Sov-
yetlerBirliği ve diger sosyalist- ülkeler kendi' içlerindeki yolsuzlukların arttığını ve '
bununla mücadelede başanIı nlunamadığını kabul etmek'zorundadırlar, Çarlık dö-
.nemindeki bürokratik yozlaşmalar. özellikle yüzyılın, sonlanna doğru oldukça
kötü bir hal almıştır, Batı' da buıjuva toplumunun ulaştığı düzeyi yakalayabilmek
amacıyla, dürüst bir kamu yönetimiilin kurulmasına çalışılmıştır: Bu bağlamda,
söz konusu rejimIerde bir başka aşamaya geçildiğinde yolsuzluk kavramı da de-
ğişmektedir.Daha önce de bahsedildiğigibi sosyalist ülkelerde ideolojik yolsuz-
luklardan önce daha pek çok yolsuzluk şekli bulunmaktadır. Sosyalist ideolojinin
uygulamaya çalıştığıtam bürokratikleşine bu rejimlerdeki yolsuzluk sorununun' ,
merkezidir, Her bir yolsuzluk şeklinde güvenin kötüye ktı'ııimilması hadisesine

F, rastlamak mümkündür. Bu nedenle yolsuzluk ve vatana ihanet eylemleri birbirleri
ile sıkı bir ilişki içindedir. ;"

Yukarıda ,sözü geçen tartışmalar yolsuzlukkavramının devlet ile olan iliş- ,
kisinin anlaşılınasına yardımcı olmuştur. Burada, oldukça farklı kültürlere.sahip
ülkelerdeki batıcı politikaların meydana getirdiği alışılmamış sonuçlar üzerinde
fazla durulmamıştır, Kolonicilik dönemlerinde de akrabalarının. yakınlarının ve
diger grupların çıkarlan ile birlikte kendi kişisel çıkarlan için sahip oldukları
mevkileri kötüye kullanan kamu memur1anm gören ve toplutna batı standartla- '
rında bir kamu yönetimi getirineye çalışan kamu yöneticileri de benzer sorunlarla
uzunca bir dönem mücadele etmişlerdir. Dış yardım 'kuruluşlarında çalışan yöne-

, ticiler de, yardım yapılan ülkelerdeki bazı yöneticilerin yapılan yardımları arzu1a-
, nan ekonomik katkınınilamacıyla kullanmak yerinekendi ceplerine indirdiklerinin '

farkına varmışlardır. Ancak herülkedeki kamu hizmetlerinde biraz yolsuzluk
yapıldığını kabul etmek küçükbir teselliden öteye gidernemektedir. Politik pato-
loji ile ilgili araştırmalanmız çerçevesinde yaşamsal bir farklılığa yol açan yolsuz-
lukların ne kadar oldugu iiıcelenmeye çalışılmıştır, Bazı durumlarda yolsuzluklar
o kadar yaygın bir hale gelmiştir ki, ekonomik büyüme ve kalkınma" önündeki en
önemli engeli oluşturrnaktadır, ,Buradan hareketle, yerel kültürlerle ilgili olarak
antropolojik ı;r.afiyecilikteR'yohfçıkah bazı hoşgörülü lfadelererağmen, kültürel '
yozlaşmalar veyolsuzluklarla,mücadele etmenin gerekliliği pratik olarak kanıt-
lanmış bulunmaktadır; Ancak bun~gerçekleştirmek, söylemekten daha zordur,
Dürüstlük ile ligili stat\d~aii kim.koyacaknr? Modem teknolojinin rasyonel
gereklerinden kaynal4~; evrensel bir standart mevcut mudur? Eğer mevcut ise
bu standardın dayariagı'nedir? , . '

. ( ,"'-. t
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Yaygınlaşan yolsuzluklar şu gibi tehlikelere' yol açm,akt@ır;.cı)J~tki.nsizlik,

(2) devlete güvensizlik, (3) kainu kaynaklarımn israfı, (4) yabancı sermayenin ve
yatırımcının cesaretinin kırılması ve (5) politik istikrarsızlık. Kalkınmış ülkeler-

, deki çalışmalar ile yolsuzluğun yol açtığı tehlikeler üzerindeki tartışmalar birbirini
etkiler niteliktedir. Bu tehlikelerden kaçınılması, feodalite döneminin ardından or-
taya çıkan Avrupa toplumlarındil oldugu gibi yolsuzlukların kökü kazmacaktır.
Eğer bir kamu çalışanı bir derebeyi gibi kendi Özel çıkarlarım ön plana alarak, '
kendi başına buyruk hareket ederek, bulunduğu makamı kendi mülkü gibikulla-

.nıyorsa yolsuzluk yapmaktadır. Bunun için Batı menşeeli bir katı standart uygu- '
lamaya gerek yoktur, Bir memrun kendisine verilen takdir yetk-isini para veya
başka tür ödeller karşılığında belli kişi veya grupların çıkarları doğrultusunda kul-
lanması halinin yolsuzluk olduğu-ise yaygın bir kanıdır. Bu yolsuzlukların hemen
hemen hepsi yasaklanmış ve ceza kapsamına alınmıştır. Bazı sabırsız araştırmacı-
lar yolsuzluk olarak bilinen davranışlar üzerinde çalışmayı daha fonksiyonel bul-
rnaktadırlar, İşte böyle bir araştırmacı şunları söylemektedir: "Hızlı bir ekonomik
kalkınınayı gerçekleştirebilmek için Batı .Afrika ülkelerinin sürekli yardım talepleri
bu ülkelerde her geçengün daha da artari yolsuzluklarla bağdaşmamaktadır ...".
Frankly' e göre: ''Tahrip edici etkileri olmasına rağmen yolsuzluklar yıkıcı ve
devrimci bir fenomen degildir. Yumuşutacı etkileri ile birlikte sürtüşmeleri azalt- ,
maktadır. Daha yüksek düzeylerde ise refahı elinde bulunduranlar ile, yetkiyi
elinde bulunduranlar arasında bir köprü görevi görerek birbirlerinin asimilasyo-
nuna yardımcı olmaktadırlar", Bir başkasına göre de "Bir çok kültürde yolsuzluk-
lar modernizasyonun en şiddetli safhasındaki yaygın faaliyetler olarak göze çar-
patlar." Yeni bir takım kavramların asi bir topluma hızla empoze edildiği, her ge-
çen gün yeni kanunların çıkarıldığı ve bir sımfın başka bir sınıf üzerinde egemen
hale geldiği, hızlı sosyal ve politik değişim koşulları altında yolsuzluklar oldukça

, fonksiyonel bir.hal alırlar ve değişimi hızlandınrlar. Aslında Britanya, Prusya ve -
herhangi başka bir yerde oldugu gibi antik Rornave Çin' de de yetki ve otorityi
para ile kendileri için satın alan zenginler politik sistemin değişmez bir parçası
olmuşlardır. Yerel koşullar oldukça' değişkendir ve belli bir yolsuzluk şekli, poli-
tik anlayışa bağlı olarak geleneksel bir hale gelebilir.' Böyle durumda, yerleşmiş
geleneklere karşı çıkmak ise politik bir intihar olacaktır. İsa'nın, tüccarları Kilise'
den atması, alışılmış bir bale gelen yolsuzluklara karşı kızgınlık duyan bir ahlk re-
formcusunun tipik bir davanışıdır. Roma' lı hakimin. halka tercihlerini sordu-
ğunda, bu tüccarların İsa' mn çarmıha gerilmesi yönünde bas bas bağırdıklarını
düşünmek hiç de o kadar zor degildir. Ya da tüccarlara ticaret izni veren ve bir
yolsuzluk düşmanına kızan toplumu ve kendilerini kurtarmaya hevesli olan papaz-
ların bu sonuçtan yakındığına inanmak oldukça güçtür, Hristiyan Batı dünyasında
yapılabilecek bu tip bir inceleme Batı' daki .inatçı yolsuzluk karşıtı mantığın hayata
geçirilmesine yardımcı olacaktır. Luther' in reformları da bu açıdan bir paralellik
arzetmektedir. O dönemde, Kilise' deki yolsuzluklar herkesçebilinen bir hal al-
mıştı. Erasmus gibi .ateşli bir reform yanlısı, Luther' in oldukça sivilleştiriImiş
grubunda yer almakta hiç tereddüt etmemiştir. '
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< • " .' "Politika öğrencileri ile fılozoflar açısından, yolsuzluk teorisinde yolsuzluk-

ların önlenmesine yönelik oldukça·fazla öneri'mevccutnır, Bu öneri ve nasihatla-
nn ötesinde bu teoriler. mücadele edilen yolsuzluk türüne göre farklılık arzetniek-
tedir. Machiavelli' niri ilgi alanına giren küreselyezlaşmalar onun kendisini, top-
lumu yolsuzluklardan kurtaracaküstün ahlaka ve fazilete sahip; kahramanvari bir

.:' liderolarak görmesine yolaçmışnr.İşin ilginç yanı, günümüzdeki kısmi yolsuz-
,luklarla mücadele eden parti programlannda da aynı.ruhu gömıek mümkündür.
Her derde çareolaraak ortaya atılan bu tür politik Öneriler ütopik olmaktan ileriye
gidernemiştir. Devletin ahlak stand;ırt1wının toplum tarafından en.genelhaliyle
kabul edilmesi en önemli luisusnır. ~iızı 'çalışmalar "dürüst" ~e "dürüst olmayan" ,
'rüşvet ayrımında eski Tammany fiki,~leriniandırır niteliktedir. Buna göre, toplum "
tarafından kabul edilebilir ve geleneklerin bir parçası haline 'gelir ise rüşvet dürüst- ,
tür. Fakat bu ayınm oldukça belirsizdir. Hindistan:gibi- gelişmekte .olan bazıülke- ,
lerde, Kamu Çalışanlannın Yönetim 'Hukuku ve Bakanların Yönetim Hukuku
gibi yönetim kanunlarına devletin ahlaki üave edilmiştir: Ancak, bu ahlaki öğütler r
gruplandınlmış-ve halkın şikayetlerine dayalı ombudsmaii sistemi, hesap prose- '
dürleri, idare mahkemeleri ve idari' denetim ile meritokrasi gibi uygulamalar yar-

i dımıyla yolsuzlukları azaltan bir sistemgeliştirilmiştir. Ancak bu uygulariıalar çe-. . ~ , "

şitli yorumlara açıktır. Çünkü bu uygulamalarvasıtasıyla yolsuzluklar azaltılır-:
ken, yine aymuygulamalar yüzünden yolsuzhıklannpatôlojİk'oIması ön1eiuniş,'
.sertlik yanıısı ve prutanizmi * savunanteknokrat v,easkerleriniçinde yer aldığı as-
keri bir diktatörlük şeklinde radikal çözü~iere ihtiyaç duyulmuştur, Bu husus
ideolojik açıdan da desteklenebilir, Konunandiğer yönüisekamu çalışanlarına ek .•

, gelirlere ihtiyaç duymayacak bir üsrer Çİüzeyisağlamaktır. Bati' da üzerinde en
çok duralan ve tartışılan konu budur.;: ,.' . , -

Yetki kullanılan her yerde,ve zamarı dill~ınde yolsuziUkfar mevcut olmuş- ,', 't
tur.Yolsuzluk ihanet ve ,şiddet ile ,yakı~bir ~lişki içindedir. Bu patolojiler karşı- '
lıklı olarak birbirlerini etkilemekiedirlej. Herhangi bir genel sonuca varmadan.
önce, gfuıüriıÜzdeki'düzenbaz ,poİitik süreci yozlaştıran baZi yolsuzluk örneklerini
'analiz etmek daha yapıcı olacaktır.' ,

.- .\

Putiteneilik : İngiltere' de kraliçe EI,izabetlidöneminde yapılan refonnian yeterli bulma-
, yan ve ibadette sadelik yanlısı olanlara verilen ad. • .
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