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GÜÇLÜ VE MERKEZĠ DEVLETĠN YÖNETĠM BĠLGĠSĠ:
KAMERALĠZM1
Süha Oğuz Albayrak
GĠRĠġ
Almanca konuşulan topraklarda, 16. yüzyıldan itibaren kırsal ekonomik faaliyetler
daha geniş alana yayılmaya ve iç ticaret hacmi çok fazla artmaya başlamıştı.

Üretim

kapasitesindeki bu artışa bağlı olarak üretim ilişkilerinin karmaşıklaşması, bu alanın merkezi
olarak düzene sokulması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu durum, feodal lordlar yerine merkezi
otoritenin yani mutlak monarkın öne çıkmasına yol açmıştı. Diğer taraftan, mutlak
yönetimlere özgü bir ekonomik politika olan merkantilizm, içe dönük yönüyle, yerel düzeyde
ekonomiyi düzenleyen feodal ve bölgesel güçlerin (Stande) etkisini azaltmıştı. Ayrıca feodal
lordlar, askeri önemlerini ve dolayısıyla özgün siyasal işlevlerini de kaybetmek üzereydiler.
Savaş strateji ve teknolojisindeki değişmelere paralel olarak, varlıklarını sürdürmek isteyen
devletlerin mutlaka profesyonel bir orduya sahip olması gerekiyordu. Güçlü ve merkezi ordu
ihtiyacının feodal lordların da yok olma sürecinin önünü açan çok önemli sonuçları vardı:
Yeni savaş stratejisi buna uygun askeri örgütlenmeyi gerektiriyordu ve daha önemlisi,
ortalama bir soylunun bu kadar büyük bir askeri gücü tek başına oluşturması mali açıdan
mümkün değildi. (Poggi,1991:71-74)
Bu dönemde güçlü devlet olabilmenin ölçütleri şu şekilde sıralanıyordu: (Wallerstein,
2005:136) Devletin, dünya pazarında rekabet edebilmeleri için üreticilere doğrudan yardım
etme kapasitesi (merkantilizm);

devletin savaş kabiliyeti (askeri güç); devletin kamu

kaynaklarını harekete geçirebilme ve kontrol edebilme gücü (kamu maliyesini düzenleme);
devletin karar alma mekanizmasını hızlandırma kabiliyeti (bürokratik güç). Bu unsurlar,
modern merkezi devletin habercisi durumundaydı.
Merkezi devletin işaretleri görünmekle birlikte, Alman burjuvazisi, Fransa ya da
İngiltere burjuvazisi kadar zengin ve yoğunlaşmış olmaktan uzaktı. 16. yüzyıldan itibaren
Almanca konuşulan topraklar üzerinde süren savaşlar, Alman burjuvazisini, İngiliz ve Fransız
burjuvazisinin elde ettiği siyasal üstünlüğü yakalamaktan alıkoydu. (Engels, 1992: 14-15) İşte
bu sürecin devamında Prusya merkez olmak üzere, Alman feodal güçleri bir araya gelmeye
başladılar. Şehir devletleri arasında artan ticari ilişkiler, prenslikler arasındaki gümrük
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Bu çalışma, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’in Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları adlı
lisansüstü dersi (2009-2010 güz dönemi) için hazırlanmıştır.
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duvarlarının kaldırılmasını; deniz aşırı ticari faaliyet ihtiyacı ise daha büyük bir askeri savaş
gücünü gerekli kılıyordu.
Merkezi bir otorite ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkan güçlü devlet yapısı, aynı
zamanda güçlü bir bürokratik yapılanmayı ve devletin işleyişine ilişkin bilgi üretimini yani
yönetim düşününün geliştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu ihtiyaca paralel olarak
geliştirilen yeni yönetim düşünü kameralizmdi. Kameralistler, kralın ya da prensin en
yakınında görev yapmakta ve yönetimin geliştirilmesi için bilgi üretmekteydiler. Maden
işletmeciliğinde üretimin artırılması, vergi gelirlerinin artırılması ya da düzenli olarak
ödenmesinin sağlanması, gelirlerin düzenli kaydedilmesi (devlet muhasebesi), orman
alanlarının, su kaynaklarının sevk ve idaresi gibi birçok alanda yönetim düşünü geliştirmek
kameralistlerin başlıca göreviydi.
Türk alan yazınında kameralizm konusunda çok fazla kaynak bulunmamaktadır. Bu
konu daha çok vergi tarihi ve kamu maliyesi açısından ele alınmıştır. Kameralizmin bir
yönetim düşünü olarak Türk alan yazınında ele alınması oldukça yenidir. (Güler, 2009: 33-36;
Çiner, 2009: 4-5) Prusya-Osmanlı ilişkileri bakımından zengin bir kaynakça bulunmakla
birlikte, kameral düşüncenin doğrudan düşünsel ve entelektüel varlığı konusunda yapılmış
ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, kapitalist yönetim düşününün örülme temellerinden biri sayılan
(Güler, 2009: 33) kameralizmin analiz edilmesidir. Bunun için öncelikle kameralizmin ortaya
çıktığı dönemin tarihsel ve ekonomik şartları incelenecek, daha sonra bu akımın düşünsel
temelleri değerlendirilecek, hangi düşünürler eliyle nasıl kurgulandığı anlatılacak ve son
olarak Prusya etkisi üzerinden, bu akımın bize yansımaları anlatılmaya çalışılacaktır.
I. KAMERALĠZM VE PRUSYA
Otuz Yıl Savaşları sonrasına kadar, yönetim yapısı açısından, Almanca konuşulan
topraklardaki en çarpıcı özellik parçalı bir yapının göze çarpmasıdır. Geniş topraklar üzerinde
yüzlerce küçük prenslik bağımsız otorite olarak hüküm sürmektedir. Bu parçalı yapı
içerisinde merkezi otoriteye ve güçlü bir orduya sahip yapısıyla Prusya Krallığı dikkati
çekmektedir. Kameralizm adı altındaki yönetim bilgisi de işte bu merkezi devlet yapısı
içerisinde doğmuş ve gelişmiştir. Prusya Devletinin hangi coğrafya üzerinde bulunduğunun ve
nasıl yönetildiğinin incelenmesi kameralizmi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.
A. Kameralizm nedir?
“Kameral bilim” (Kameralwissenschaften), “mutlak monarşik merkezi devletin
yönetim bilgisi” olarak tanımlanmaktadır. (Güler, 2009: 36) Diğer taraftan, devletin iç
işleyişine ilişkin idari, mali, iktisadi, sosyal ve siyasal olmak üzere çok çeşitli alanda ortaya
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çıkan “devlet bilgisi”ne de “kameralizm” adı verilmektedir. (Çiner, 2009: 3) Bununla birlikte,
iktisat tarihçileri arasında kameralizmin, merkantilizmin bir kolu olarak değerlendirilmesi ve
“Alman Merkantilizmi” adı altında tanımlanması da oldukça yaygındır. (Clough, 1959: 235;
Doğruer, 2009:35) Nitekim, 1909 Yılında kameralistler üzerine yazdığı “The Cameralists :
The Pioneers of German Social Polity” (Kameralistler: Alman Sosyal Politikasının Öncüleri)
adlı geniş kapsamlı eseriyle tanınan Albion W. Small, sosyal bilimler literatürünü İngilizce
okuyanların, kameralizmi sadece iktisat tarihinin bir parçası olarak gördüklerinden
yakınmaktadır. (Small, 2001: 19)
Kameralizm, 15. yüzyılın sonundan itibaren ortaya çıkmış, esasen Otuz Yıl
Savaşlarının (1618-1648) etkisiyle olgunlaşmış ve 19. yüzyılın başlarında sona ermiştir.
(Backhaus ve Stephen, 2001: 78) Bu süre içinde, ağırlıklı olarak Prusya merkezli olmak
üzere, “devlet idaresine ilişkin pratik bilgileri içeren yazını ve dönemin bürokratik yapısı
içindeki idari faaliyetlerin bütününü” (Gürkan, 2007: 218) ifade etmektedir. Kameralizm,
tercüme odası terimindeki gibi, kurum, daire yerine kullanılan (Bozkurt ve Ergun, 1998: 269)
ve Latince oda anlamındaki “camera” sözcüğünden türeyen “kammer” sözcüğünden
gelmektedir. “Kammer”, kralın sarayının hazine odası için kullanılırken, artan mali ihtiyaçlar
ve genişleyen idari büro hizmetlerine paralel olarak tüm bürokratik yapı ve yönetim süreçleri
için kullanılmaya başlanmıştır. (Small, 2001: 31; Gürkan, 2007: 221). O dönemde
Almanya’da kamu maliyesi ve hazineye “kameralistik” adı verilmektedir. (Hançerlioğlu,
1986: 203) Nitekim kameral bilim (kameralwissenschaften), başlangıçta kamu maliye
sisteminin oluşturulması ve mutlak monarkın hazinesinin yönetimiyle ilgili ilkelerin
belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmış (Çiner, 2009: 3) ve daha sonra yönetim bilimlerinin
geliştirilmesini ve kamu politikaları oluşturulmasını öngören bir bilim dalı halini almıştır.
(Sommer, 1954: 158-159; Backhaus ve Stephen, 2001: 80) Antik çağlardan bu yana
“prenslere öğütler” adı altında, güce ve krala itaati öngören metinlere rastlanmıştı, fakat
kameralizmle beraber bu çalışmalar bilimsel bir kimliğe ve “yönetim sanatı” na dönüştü.
(Foucault, 1994: 11, Güler, 2009: 35)
Kameralistler, “danışman yönetici” olarak tanımlanmaktadırlar.(Wagner: 2) Onlar hem
yöneticilik hem de danışmanlık yapmaktadırlar. Krala, prenslere ya da diğer toprak sahibi
yerel yöneticilere yürüttükleri işlerde danışmanlık yapmakta aynı zamanda belirli idari
görevler almaktadırlar.
Devleti yönetme bilgisi ve yönetim sanatı olarak kameralizmin ortaya çıkışı üç temel
sebebe bağlanabilir (Foucault, 1994: 19). Birincisi, 16 ncı yüzyılda sıkça yaşanmaya başlayan
feodal güçler arasındaki güç kavgaları. İkincisi, 17 nci yüzyılda yaşanan otuz yıl savaşlarının
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yıkıcı etkisinden ve bu savaşların verdiği zarardan kurtulma çabası. Üçüncüsü ise, yine 17 nci
yüzyılın sonlarına doğru gelişen ticari kapitalizm ve yaşanan finansal kriz. Tüm bu
gelişmeler, dağınık bir durumda olan feodal güçlerin (Standestaat) merkezi bir otorite
etrafında toplanma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. O dönemde, küçük prensliklerle
kıyaslandığına, güçlü ordusu ve bürokratik yapılanmasıyla, merkezi bir güç olarak göze
çarpan Prusya, birleşmenin adresi olarak ön plana çıkmıştır.
B. Prusya Devleti
Prusya olarak adlandırılan devletin sınırları Avrupa’nın kuzeyinde ve Baltık Denizine
paralel bir konumda yer almaktadır. Dağınık Alman prenslikleri içerisinde mutlak monarşik
bir yapıya sahiptir.
Prusya’da hükümdarın mutlak yönetim sağlayabilmesine olanak sağlayan en önemli
gelişme “kent rüsumu” adı altında konulan vergiydi. (Poggi, 1991: 63) Bu verginin tahsilinde
feodal güçler (standestaat) devre dışı bırakılmış ve kral kendi geliştirdiği mekanizmalarla bu
vergiyi toplamaya başlamıştı. İşte bu gelişme her şeyden önce Prusya kralının merkezi olarak
kendi geliriyle beslenen güçlü bir ordu kurmasına imkan vermişti. Daha da önemlisi, merkezi
gelirlerin artması, vergilerin dağılımını belirleyen, bunu toplayan ve harcayan idari bir
kapasiteye yani bürokratik yapılanmaya ihtiyaç göstermişti. Prusya kralının etrafında bu
görevi yerine getirmek üzere yeni bir “kadro” oluşmuştu. (Engels, 1992: 25)
I. Friedrich Wilhelm (1713-1740) ve Büyük Friedrich (1740-1786) yönetimleri
altındaki Prusya merkezi yönetim sisteminin en iyi örneklerini oluştururlar. Aynı dönemde
XIV. Louis yönetiminde bir diğer güçlü mutlakıyet yönetimi örneği veren Fransa’dan farklı
olarak, Prusya’da, devletin gücünün kralın şahsından üstün olduğunu simgeleyen yapı saray
değil, askeri ve sivil bürokrasiydi. (Poggi, 1991:80, Gürkan, 2007: 225) XIV. Louis
döneminde Fransa’da her şey yüceltilmiş muhteşem bir saray etrafında cereyan ediyor, kral
ülkesini kişisel danışmanları ve bakanlarından oluşan küçük bir konsey eliyle yönetirken,
I.Friedrich Wilhelm ve sonraki krallar çok daha büyük bürokratik kadrolar ve karmaşık kamu
kurumları aracılığıyla ülkeyi idare ediyorlardı.
Bu dönemdeki en çarpıcı gelişme, idari sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin yeni
bir “kamu hukuku” nun geliştirilmesiydi. Bu sayede devletin yapması gereken görevler tanım
altına alınmış ve kişisellikten çıkarılmış olmaktaydı. Bürokratlar kendileri için tanımlanmış
görevleri yerine getirmekteydiler. Kamu kurumlarında çalışanlar atama yoluyla görev gelen
memurlardı. Memurların tabi olduğu emir ve disiplin hükümleri kanunla düzenlenmişti ve
maaşlarını bir kişiden (vassal, lord, kral vs) değil sabit fonlardan alıyorlardı. Prusya
modelinde, kralın gücünün onun şahsından bağımsızlaştırılmış olması ve somutlaştırılmasıyla
5

devletin, hükümdarın kişiliğini aşması sağlanmıştı. Böylece devlet toplumdan uzaklaşarak
özellikle siyasal işlevlerin ve görevlilerin toplandığı farklı bir düzeye çıkmıştı. Bu dönemde,
bürokrasinin görev yaptığı devlet kurumları giderek kamusallaşıyordu. Devletin yasalarının
çoğaltılıp yayımlanması, devletin askeri ve sivil bürokrasisinin üniforma giymeye başlaması,
devlet aygıtının farklılığını ve bütünlüğünü vurgulamak içindi. (Poggi, 1991: 80-83)
II. KAMERALĠZMĠN ORTAYA ÇIKTIĞI TARĠHSEL VE SOSYO-EKONOMĠK
ORTAM
Bir yönetim düşünü olarak kameralizm, belirli toplumsal koşullar esasında doğmuş ve
gelişmiştir. Prusya merkezli olarak, Almanca konuşulan topraklarda özellikle 15. yüzyıldan
sonra yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, kameralizmin bir yönetim felsefesi olarak ortaya
çıkmasına ve içeriğinin şekillenmesine sebep olmuştur. Bu gelişmelerden en önemlisi Otuz
Yıl Savaşlarıdır. Almanca konuşulan toprakların nüfusunu 1/3 oranında azaltan bu savaşın
yarattığı tahribat diğer bütün alanlarda olduğu gibi devlet yönetimi anlayışında da
değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Yeni yönetim düşününün geliştirilmesine sebep
olan bir diğer önemli sebep iktisadi ve ticari hayata egemen olan merkantilizm felsefesidir.
Korumacı ekonomi anlayışının geliştirilmesi, devletin güçlendirilmesi, gelirlerin artırılması,
ülke nüfusunun artırılması, prenslikler arasındaki ticaretin yaygınlaşmasını önleyen engellerin
kaldırılması, denizaşırı ticaretin ve kolonyal anlayışın geliştirilmesi gibi başlıklarla
sıralanabilecek temel politikalar merkantilizm felsefesini ortaya koyuyordu. Tüm bunların
sağlanması için güçlü bir donanma, güçlü ordu ve güçlü merkezi devlet yapısı gerekiyordu.
A. Otuz Yıl SavaĢları
Her ne kadar kameralizm önceki yüzyılda ortaya çıkmış olsa da, Otuz Yıl Savaşlarının
(1618- 1648) kameralizmin gelişmesinde çok büyük bir etkisi olmuştur. (Backhaus ve
Wagner, 1987:4)
Otuz Yıl Savaşları Avrupa’da yaşanmış en büyük din ve mezhep savaşıdır. Katolik
mezhebini benimseyenlerle Protestanlığı savunanların güç mücadelesi sonunda ortaya
çıkmıştır. 1617 Yılında, Protestan olan Bohemya (şimdiki Çek Cumhuriyeti) kralı Matthias’ın
ölümünden sonra onun yerine kuzeni ve Avusturya Arşidükü II. Ferdinand’ın Bohemya kralı
olarak seçilmesi savaşın fitilini ateşlemiştir. Çünkü II. Ferdinand Katolik’tir ve İspanya’dan
da aldığı destekle Bohemya bölgesinde yeniden Katolik inanışının egemen olması gerektiğini
savunmaktadır. İşte bu değişim isteği Bohemya’da büyük çaplı isyanlara yol açmıştır. İsyana
destek veren ve Protestan olan Macar-Transilvanya Prensi Bethlen Gabor Osmanlı İmparatoru
II. Osman’dan destek istemiştir. Katolik Ferdinand’ın yayılma politikasından endişelenen
Genç Osman bu isteğe olumlu cevap vermiş, karşılıklı büyükelçi ziyaretleri yapılmıştır. Bu
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çerçevede, Haziran 1620’de büyükelçi Heinrich Bitter İstanbul’u ve Temmuz 1620’de de
Mehmet Ağa Prag’ı ziyaret etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun bu desteği, Bohemya’da
iktidar değişikliğine yol açmış ve Protestan V. Frederich Bohemya Kralı olmuştur. Ancak bu
destek, Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan’ın (şimdiki Polonya) arasını açmış ve Lehlerle
yapılan savaş sonrasında her iki taraf da yenişemezken, yeniçerilerle genç Osmanlı
Padişahının arası açılmış ve kısa süre sonra II. Osman yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.
Bohemya’daki iktidar değişikliği savaşı bitirmemiş aksine Danimarka, İsveç ve
Fransa’nın da savaşa girmesiyle daha da büyütmüştür. Savaşın sonuna doğru 1641’de
Hamburg’da başlayan, 300’den fazla bağımsız ve küçük feodal prenslikler arasında yürütülen
barış görüşmeleri nihayet 1648’de Westphalia’ya bağlı Münster ve Osnabrück şehirlerinde
imzalanan

“Vestfalya Anlaşması”yla tamamlanmış ve barış sağlanmıştır. (Wagner: 6;

Backhaus ve Stephen, 2001: 79)
Otuz Yıl Savaşlarının Almanca konuşulan topraklarda çok yıkıcı bir etkisi olmuştur.
Savaş sonrasında bu bölgedeki nüfus 21 milyondan yaklaşık 13 milyona kadar düşmüştür.
Wütternberg’in nüfusu 400.000’den 50.000’e, Prag’ın nüfusu 3 Milyondan 800.000’e
düşmüş, Berlin ve Colmar nüfuslarının yarısını, Chemnitz ise nüfusunun yüzde seksenini
kaybetmiştir. 1636’da yazılan “Anavatanın Gözyaşları” adlı şu şiir savaşın yaptığı tahribatını
gözler önüne sermektedir: (Backhaus ve Wagner, 1987:4-5)
“Şimdi büyük bir yıkıntının ortasındayız!
Galip ulusların zafer boruları ötüyor,
Toplar gürüldüyor, yağlı kılıçlardan kan damlıyor.
Ateş, veba ve ölüm her yerde,
Siperler ve şehirler boyunca kan akıyor,
Altı yılda üç kez nehirlerimiz sıkışık insan cesetleriyle aktı…”

Savaş sonrasında Avrupa’nın güçler dengesi yeniden belirlendi. Almanca konuşulan
topraklardaki dağınık otorite yapısı perçinlendi ve bu yapı merkezi bir krallık konumundaki
Prusya’yı öne çıkardı. Ayrıca, modern ve güçlü orduya ve bunu sağlayacak merkezi otoriteye
duyulan ihtiyaç, mutlak monarşik yapıya geçişe zemin hazırladı. Savaşın verdiği ağır
tahribatın giderilmesi çabası devletin ekonomiye müdahale etmesini beraberinde getirerek,
korumacı ekonomi anlayışını kuvvetlendirdi ve merkantilizm anlayışının önünü açtı.
B. Merkantilizm
Avrupa ekonomik yaşamında 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan en çarpıcı gelişme,
Kıta’nın farklı yerlerinde ortaya çıkan ve hızla büyüyen ticari şirketlerdir. (Pirenne, 1983:168170) Bu şirketlerin yürüttüğü ticari faaliyetlerle canlanan ticaret hayatı, devleti, özellikle
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denizaşırı ticaretin gereklerine göre örgütlenmeye zorladı. Güçlü kral, ticaretin gerektirdiği
ordu ve donanmayı kurmayı ve ekonomik çıkarları doğrultusunda savaşmayı üstlendi.
Uygulanan iktisat politikaları açısından, 1500-1750 Yılları arasındaki bu döneme merkantilist
dönem adı verilmektedir. (Yılmaz, 1992: 5-6)
Merkantilist dönemin ekonomik yapısı çok temel beş gelişmeden etkilenmişti:
(Clough,1959: 218) 1) Yüksek boyutlara ulaşan iç ticaret ve ekonomik büyüme 2) Para
kullanımındaki olağanüstü yaygınlaşma 3) Denizaşırı ticaretin artması 4) Denizaşırı koloniler
elde etme eğiliminin yaygınlaşması 5) Ulus devletlerin yükselişi.
Merkantilist anlayış, kendisini “korumacılık” ilkesiyle tarif ediyordu. Bütün hedef
ülkenin zenginleşmesini artırmaktı. Devlet, ihracatın artmasını sağlamak üzere ülke içindeki
ticari kapitalistlerin tekelleşmesine ve fahiş fiyat uygulamalarına göz yumuyordu. Diğer
taraftan canlanan içi ticaretin gerektirdiği hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla
“denizaşırı kolonizasyon” uygulaması bir devlet politikası haline gelmişti. (Osterfeld, 1991:
110)
Bu gelişmeler, feodalizmin tasfiye sürecini, güçlü ordu, yeni sömürge, ucuz işgücü ve
hammadde elde etme mücadelesini dolayısıyla modern devlet ihtiyacını beraberinde
getirmiştir. Devletin yönetim bilgisi olarak kameralizm de bu sosyo-ekonomik koşullar
üzerinde inşa edilmiştir.
III. KAMERALĠZMĠN YAPISI
16. yüzyıldan itibaren Prusya merkezli olarak geliştirilen merkezi devletin yönetim
bilgisi özgün bir karakter taşımaktaydı. Bu dönemde güçlü bir krallık olarak karşımıza çıkan
Fransa’da, devlet tarif edilmek istendiğinde, “kral” ve “saray” kavramları ile karşılaşılırken,
Prusya’da, kralla birlikte “bürokrasi” ve “kamu kurumları” karşımıza çıkmaktadır. Bir başka
deyişle bu dönemde Prusya’da modern devletin unsurlarının yavaş yavaş ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu yapıdaki Prusya’da yönetim düşüncesini bir bilim dalı olarak geliştiren
kameralistler sadece akademisyen değil aynı zamanda yönetici niteliğindeydiler. Şimdi
kameralizmin yönetim anlayışının ve bu düşünce kalıbını geliştiren kameralistlerin
incelenmesine geçilebilir.

A. Kameralizmin yönetim anlayıĢı
Kameralizm, yaygın kanaatin aksine, iktisadın değil siyasetin teori ve pratiğidir. Bu
yönüyle kameralizm, özgün bir devlet yapısının yönetiminin, hükümet etmenin teknik ve
teorisidir. (Small, 2001: 19-20)
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Kameralist anlayışta devlet ya da hükümet diğer bütün faktörler açısından belirleyici
tek etkendir. Asıl olan devletin menfaatleridir ve devlet ideası her şeyin üzerindedir.
Kameralistler devletin “hizmetkarıdır” ve kameralizm de, belirli kurumlar ve kurallarla
oluşturulmuş bir yönetim sistemidir. (Small, 2001: 20)
Kameralistler yaptıkları görevler itibarıyla “akademik kameralistler” ve “bürokratik
kameralistler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akademik kameralistler, yönetim üzerine
pedagojik amaçlı yazılar yazan ve üniversitelerde bürokrat yetiştiren
grubu oluşturmaktadır. Bürokratik kameralistler ise Alman devletlerinin yönetiminde görevler
üstlenmektedir. Akademik kameralistler genellikle bürokratik kameralistler arasından
gelmektedir. (Gürkan, 2007: 219; Small, 2001; 21)
Kameralistlerin görev yaptıkları dönem ağırlıklı olarak savaşların hüküm sürdüğü bir
dönemdi ve bu dönemde kameralistlerden istenen sürekli olarak devletin savaşa hazır
tutulması yönünde bilgi üretilmesiydi. (Small, 2001: 22) Bu durum kameralistlerin kamu
maliyecisi vasfını ve akademik yönünü daha fazla ön plana çıkarmaktaydı. Oysa kameralistler
yalnızca akademisyen değil aynı zamanda idari görevler de alan devlet memurlarıdır. Üstelik
Prusya’da devlet yönetimi bu iki grup arasında iktidar çatışmalarına da sahne olmuştur. Her
iki taraf da, devlet yönetiminde daha etkili olmak, daha iyi makamları elde etmek, kendi
düşünce sistemlerini kabul ettirmek gibi sebeplerle birbirleriyle mücadele içine girmişlerdir.
(Gürkan, 2007: 220)
Genişleyen devlet teşkilatı ve finans ihtiyacı dolayısıyla 18. Yüzyılda kameralizmin
üniversitelerdeki akademik müfredatında değişiklikler yapılmış ve finans derleri yanında,
doğa bilimlerinden temel bilimlere kadar çok çeşitli bilim dallarına da yer verilmiştir.
Kameralistlerin öncelikli amacı vergi gelirlerinin artmasını sağlamak iken, artan savaş
harcamaları sonucu, hazine gelirlerinin kaynağı, kralın kendi toprakları yanında, madenler,
ormanlar, gümrükler gibi devlet tekelinde bulunan kaynakları da içerecek şekilde
genişleyince, kameralistler hukuk, maliye, iktisat gibi dallar yanında, çevre sorunları, tarım,
madencilik, hayvancılık, ormancılık, muhasebe gibi dallarda da (Gürkan, 2007: 221;
Backhaus ve Stephen, 2001: 81) bilgi üretmiş ve bu alanlarda kamu politikası oluşturma
çabasına girişmişlerdir.
Kameral bilimler kürsüsü ilk kez Halle Üniversite’sinde, 1723 yılında kurulmuştur.
(Backhaus ve Stephen, 2001: 84) Daha sonra 1727 yılında Prusya Kralı I. Friedrich Wilhelm
(1713-1740) Frankfurt Üniversitesi’nde yeni bir kameral bilimler kürsüsü kurdurmuştur.
(Gürkan, 2007: 221) Kürsülerin kuruluş amacı, bürokratların hukuk eğitimi temelinde sadece
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kamu maliyesi konusunda değil, iyi bir devlet yönetimi bilgisine sahip olmayı sağlayacak
şekilde ilgili her konuda yetişmelerini sağlamaktır.
B. Kameralistler
Prusya merkezli olmak üzere Alman prensliklerinde ve Alman üniversitelerinde çok
fazla sayıda kameralist görev yapmıştır. Kameralistler, bir taraftan kral, dük, lord ya da
prensin yanında yöneticilik yaparken, diğer taraftan bir üniversitede akademisyen olarak
görev

almaktaydılar.

Kameralistler,

madencilikten,

muhasebeye,

vergi

gelirlerinin

yönetilmesinden, insan gücünün planlanmasına kadar birçok yönetim alanında düşünce
geliştiriyorlardı. Kameralistlerin en önemli özelliği hemen hepsinin “hukuk” öğrenimi görmüş
olmalarıydı. Bu bölümde, kameralizmin gelişmesinde ve bilim dalı olarak kurgulanmasında
çok önemli rol oynayan kameralistler ele alınacak ve bunların temel felsefelerine
değinilecektir.
1. Veit Ludwig von Seckendorff
Kameralizmin bir bilim dalı olarak gelişmesinde en önemli yere sahip isimlerden biri
olan Seckendorff (1626-1692), Small’a göre kameralizmin Adam Smith’idir. (Small, 2001:
67) “Teutsche Fürsten Staaat” (Alman Prens Devleti) adlı kitabıyla kameral bilimlerin
doğmasına yol açmıştır. (Çiner, 2009: 4)
Seckendorff, Strassburg Üniversitesinde felsefe, hukuk ve tarih öğrenimi görmüştür.
1645 Yılında Gotha şehrindeki yüksek mahkeme ziyareti Seckendorff’un hayatını
değiştirmiştir. Bu ziyareti sonrasında Gotha Dükünün danışmanlığına ve Dük’ün özel
kütüphanesinin yöneticiliğine atanmıştır. Buradaki görevi devlet yönetimine dair seçilmiş
eserleri özetlemek ve boş vakitlerinde Dük’e okumaktır. Bu görevi dolayısıyla bütün hukuk
literatürünü öğrenme fırsatını yakalayan Seckendorff 1652 Yılında yüksek yargıç makamına
atanmıştır. 1664 Yılında Prusya’da yeni kurulan Halle Üniversitesinin rektörlüğüne
atanmıştır.
Seckendorff’un 1655 Yılında yayımladığı “Teutsche Fürsten Staaat” adlı eseri Alman
idare hukuku el kitabı niteliğindedir. Kitabında temel idare hukuku bilgilerinin yanında
Gotha’daki görevinden elde ettiği tecrübesi ışığında, devlet yönetimine dair pratik bilgilere
yer vermiştir. (Small, 2001: 60-61) Eseri üç bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk iki bölümünde
siyasal örgütlenme, kamu politikası geliştirme gibi konuları ele almış, üçüncü bölümde ise
devletin ve yönetimin faaliyetlerinin incelenmesine yer vermiştir. (Çiner, 2009: 4; Small,
2001: 67-69)
Seckendorff, “dolaylı vergiler”in artırılmasını savunmuştur. Bu tür vergiler, gelir
ayrımı gözetmediğinden, fakir olanların görece daha fazla vergi ödemesine yol açmaktadır.
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Seckendorff’a göre, zenginlerden daha az vergi alınmasıyla bu kesimde sermaye birikimine
katkı yapılacak böylece, daha da zenginleşen burjuva sınıfının hem ticaret hem de tarımsal
alanda yapacağı yatırımlarla bir çok fakire istihdam imkanı sağlanacaktır. Bu sayede çalışan
kesim zenginleşecek ve üzerine düşen vergiyi daha kolay ödeyebilecektir. (Backhaus ve
Stephen, 2001: 84)
Seckendorff’un bir diğer özelliği, etik ve idare hukuku alanlarında da çalışmış
olmasıdır. (Backhaus ve Stephen, 2001: 84) Yöneticinin tüm eylem ve işlemlerinin meşru
kabul edilemeyeceğini savunan Seckendorff, devlet yönetiminde, yöneticiyi sınırlayan etik ve
idari kurallar olması gerektiğini savunmaktadır.
2. Johann Heinrich Gottlob von Justi
Seckendorff’u tanıtırken, kameralizmin Adam Smith’i olduğunu söylemiştik. Von
Justi de Kameralizmin John Stuart Mill’idir. (Small, 2001: 239) Bir başka deyişle Seckendorff
bu bilim dalını kurucusudur, Justi ise sınırlarını tanımlayan ve sistematik bir bilim dalı haline
getiren kişidir.
Von Justi (1717-1771) Prusya’nın Brücken şehrinde doğdu. Hukuk ve kameralizm
kürsülerinde öğrenim görmek üzere Writtenberg’e gitti. Savaşa da katılan Justi,
Avusturyalılara esir düştü. Esaretten kurtulduktan sonra Leipzig’e metalürji okumaya gitti.
1750 yılında, Viyana’daki kraliyet akademisinin kameralizm kürsüsüne profesör olarak
atandı. Bu okulda görev yaparken tanıştığı Friedrich Haugwitz’den çok etkilendi. Haugwitz
kamu yönetimi reformu çalışmalarıyla tanınıyordu. 1755 yılında Göttingen şehrindeki
madencilik okuluna, ekonomi ve doğal bilimler okutmak üzere geldi. 1762 yılında Kral II.
Friedrich Prusya’nın bütün madenlerin mali işlemlerini denetleyecek konumda “başmüfettiş”
(oberaufseher) olarak görev yapmak üzere Berlin’e davet etti. Bu görevi sırasında defter tutma
konusunda gerekli özeni göstermediği ve zimmetine para geçirdiği suçlamalarıyla hapse
atıldı. Her ne kadar bu suçlar ispatlanamamış ve söz konusu yanlışlıkların, Justi’nin görme
bozukluğundan kaynaklandığı ileri sürülmüş olsa da, Justi 1771’de Küstrin Kalesi’ndeki
hapishanede hayatını kaybetti. (Backhaus ve Stephen, 2001: 85)
Kameralizmin en temel amacı, devletin top yekun kalkınmasını sağlayacak
politikaların oluşturulmasını ve ulusal zenginleşme için gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamaktır. Justi de bu amaca uygun olarak, devletin gelirlerinin artırılması için gerekli
gördüğü çeşitli politikalar üzerinde çalışmış ve bazı önlemleri sıralamıştır. Bu önlemlerden
bazıları, insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal refahın artırılması ve kamu yönetimi
politikaları başlıklarıyla aşağıda ele alınacaktır. (Backhaus ve Stephen, 2001: 86-100)
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a. Justi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi
Otuz Yıl Savaşları sonunda, Alman nüfusunun neredeyse 1/3’ünün yok olmasının da
etkisiyle, kameralistler, insan gücünün hem nitelik hem de nicelik olarak yükseltilmesi
gerektiği düşüncesini taşımaktadırlar. Justi, nüfus artışının ve artan nüfusun iyi eğitiminin
devletin zenginleşebilmesine çok büyük katkı sağlayacağını savunmaktadır. Justi’nin insan
kaynakları merkezli kalkınma önlemlerinden bazıları şu başlıklar altında sıralanabilir:
(Backhaus ve Stephen, 2001: 85-87)
-İnsan sağlığının korunmasını sağlayacak önlemler alınması,
- İnsan kaynakları bilgisinin geliştirilmesi,
- Çocukların eğitim seviyesinin artırılması ve eğitimlerinin üretime katkıda bulunacak şekilde
yönlendirilmesi,
-Doğum oranının artırılması,
-Ülkeye göçmen gelmesinin teşvik edilmesi,
-Savaştan uzak durulması.

b. Justi ve sosyal refah
Justi,

devletin

kalkınması

için

toplumsal

refahın

artırılması

gerektiğini

vurgulamaktadır. Justi için önemli olan bireysel mutluluk değil toplumsal refahtır. Bunun
sağlanması için çeşitli önerilerde bulunur: (Backhaus ve Stephen, 2001: 87-88)
-Modern tıp alanında yapılacak teknik çalışmaların teşvik edilmesi,
-Açlık ve kıtlıkla mücadele edecek özel kurumların oluşturulması ve bunlar
aracılığıyla fakirlerin desteklenmesi,
-Sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması. Bu sayede çalışırken belirli fonlarda
biriktirilecek gelirlerle yaşlıların desteklenmesi.
c. Justi ve polizeiwissenschaft
Justi, siyaset sanatıyla (Staatskunst) kamu yönetimi (Polizeiwissenschaft) arasında
ayrım yapar. Justi’ye göre siyaset sanatı, iç ve dış etkenlere karşı devleti koruyacak tedbirler
geliştirirken, kamu yönetimi bilimi ise devletin nasıl kalkındırılacağı (her alandaki sorunlarla
ilgilenerek) problemiyle uğraşır. Hedefler belirler ve kamu görevlilerini de bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi amacıyla yönlendirir.
Kamu yönetimi ve kamu politikası oluşturma kameralizmin en temel unsurlarıdır.
Oluşturulan politikalar memurlar eliyle uygulanır. Memurların temel görevi bu politikaların
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uygulanmasını sağlamak ve toplumsal refahın artması için gerekli zemini hazırlamaktır.
(Backhaus ve Stephen, 2001: 87-88)
3. Joachim Georg Darjes
Darjes, (1714-1791) Büyük Frederick’in himayesinde görev yapan kameralist
profesörlerdendir. O dönemde yaşayan birçok emsali gibi ilahiyat öğrenimi görmüştür.
Akademik başarılarının ardından 27 yaşında Büyük Frederick tarafından keşfedilerek, davet
üzerine Frankfurt’a yerleşmiştir. 1772’de hukuk fakültesinde profesör ve üniversite rektörü
olmuştur. (Small, 2001: 224-225)
Georg Darjes, Kameralizm alanında önemli bir kilometre taşlarından olan “Erste
Gründe” “Temel İlkeler” adlı eseriyle tanınmaktadır. Kitabında sadece ekonomik sorunlarla
ilgili olarak değil aynı zamanda kamu maliyesi ve devlet yönetimi konularını da işlemektedir.
Darjes, Kameral bilimleri sadece prensin gelirlerini artırmak üzere geliştirilmiş bir çalışma
alanı olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu savunmaktadır. Bu bilim dalı aynı zamanda
devlet teşkilatının kurulması, yükseltilmesi ve yönetilmesine ilişkin bilgi üretilmesini de
öngörmektedir. Darjes’e göre Kameralistler prensin yani devletin gelirlerini artırmak için
sadece vergi konusuyla değil iyi devlet yönetiminin gerektirdiği bütün konularla ilgilenmek
ve bu alanda sorunlara çözüm üretmek zorundadırlar. (Small, 2001: 226-236)
IV. Kameralizmin Osmanlı Ġmparatorluğuna Yansımaları
18. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğunun ordu ve donanmasında yaşanan
sıkıntılar ve eski güçlü günlere tekrar dönülmesi yönündeki arayışlar, Osmanlı-Prusya
ilişkilerinin geliştirilmesindeki en önemli etkendir. Disiplin konusunda çok ciddi sıkıntılar
yaşayan Yeniçeri Ocağından şikayetçi olan Osmanlı Padişahları için Prusya Ordusu,
hiyerarşik ve disiplinli yapısı ile model alınmak üzere önemli bir cazibeye sahipti. Bu
dönemde, Avusturya ve Rusya ile ilişkilerinde ciddi sıkıntılar yaşayan Prusya için de
güneyden bir müttefik bulunması önemli bir rahatlama sağlayacaktı. Bu şekilde karşılıklı
menfaat uyuşması Osmanlı-Prusya askeri ilişkilerinin önünü açtı.
A. Osmanlı-Prusya ĠliĢkileri
Osmanlı Devleti ile Prusya arasında resmi ilişkilerinin başlangıcına dair en eski tarih
1718 olarak gösterilmektedir. Pasarofça Barışı görüşmeleri esnasında Avrupa devletleri ile
girişilen diplomatik yakınlaşma çerçevesinde Prusya Kralı I. Friedrich Wilhelm’e (17131740) iki devlet arasında dostluk kurulmasını arzu eden bir mektup yollanmıştır. Daha sonra
1721 yılında, I. Friedrich Wilhelm’in “ahır kethüdası”nı at satın alma bahanesiyle İstanbul’a
gönderdiği fakat asıl amacın Osmanlı Devletiyle bir “ahidname” (kapitülasyon) yapılması
olduğu bilinmektedir. (Beydilli, 1985: 1-3)
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Prusya Kralı II. Friedrich döneminde (1740-1786), Avusturya ve Rusya’ya karşı
mücadele eden ve üç tarafından sarılan Prusya’nın, en azından güneyini sağlama alma ve o
yönde müttefik bir cephe açma kaygısıyla Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak kurma çabaları
göze çarpmaktadır. Bu ittifak arayışında Fransa ve İsveç’in özel çabaları da yer tutmuştur.
(Uzunçarşılı, 1982; 345) Daha sonra, 1761 Dostluk ve Ticaret Anlaşması ve 1790 Tecavuzi ve
Tedafüi İttifak Anlaşması iki devlet arasındaki ilişkilerin zirvesi olarak ortaya çıkmıştır.
(Beydilli, 1981: 7; Beydilli,1985: IX)
Osmanlı Devleti ile Prusya İlişkileri daha çok “Askeri İlişkiler” düzeyinde
yürütülmüştür. II. Friedrich 1760 Yılında, Osmanlı Devleti ile ittifak anlaşması yapılmasını ve
Osmanlı Ordularının başkomutanlığına “yetenekli ve akıllı” bir subayın atanmasını
önermiştir. (Wallach, 1985: 7) Daha sonra yeniçeri ordusunu kaldırmayı planlayan Sultan III.
Selim’in isteği üzerine Prusyalı Albay von Goatze Türk kara birliklerini denetlemiş ve
Osmanlı silahlı kuvvetlerindeki Alman nüfuzunun ilk tohumlarını atmıştır.
Modern bir Türk ordusunun kurulması için yeniçeriliğin kaldırılması gerektiğine
inanan Sultan II. Mahmut oluşturulacak yeni ordu düzeni için Avrupalıların yardımına ihtiyaç
duyuyordu.

Bu konuda hangi

devletten

destek alınabileceği

konusunda

yaşanan

tereddütlerden sonra Prusya Kralından yardım istenmesine karar verildi. 1835 Yılında Prusya
Genelkurmayı’ndan Yüzbaşı von Moltke ve I. Hassa Alayından Teğmen von Berg adında iki
subay İstanbul’a geldi. (Wallach, 1985: 9; Beşirli, 2004: 122) Bu iki subaydan von Moltke
daha sonra Alman Genelkurmay Başkanlığına kadar yükselecek (Rathmann, 1982: 10) ve
Almanya’nın Osmanlı silah pazarına girmesinde büyük ölçüde etkili olacaktı.
Bir yıl sonra üç subayın daha gönderilmesi istendi. Gönderilen Prusyalı subaylar
Osmanlı ordusunda yaptıkları incelemelerde, ordunun yeterince eğitimli olmadığı, özellikle
subayların kılık kıyafetinden, hizmet içindeki disiplin anlayışlarına kadar çok fazla eksikleri
bulunduğu, ordunun bu haliyle büyük zafiyet içinde olduğu yönünde tespitler yaptılar.
(Wallach, 1985: 7-25)
B. Osmanlı Ġmparatorluğu’nda Alman Etkisi
Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve İngiltere’ye karşı güçlü müttefik arayışı sonunda
Almanya’nın siyasi, ekonomik ve askeri etki alanına girmiştir. 1880’lerden sonra, Avrupa’nın
en büyük ekonomik ve askeri gücü haline gelen Almanya, Osmanlı pazarında silah satıcısı
olarak yer almıştır. (Sander ve Fişek, 1977: 35-36) Bu dönemdeki yeni Almanya, bir çok
krallık ve prensliğin birleşmesiyle oluşmuştu ve birleşmenin önderi de Prusya’ydı. (Ortaylı,
1983: 12)
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1883’de Osmanlı Ordusunun eğitilmesiyle görevlendirilen Prusyalı Goltz Paşa 1895’e
kadar Osmanlı topraklarında yaşadı ve Osmanlı Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirildi.
Goltz Paşa, Osmanlı Ordusunun Prusya sistemine uygun olarak düzenlenmesinde, Prusya tipi
kafa yapısına sahip subayların yetiştirilmesinde ve Alman silah sanayinin Osmanlı pazarını
ele geçirmesinde önemli rol oynamıştır. (Rathmann, 1982: 11)
Ağırlıklı olarak 17-18 nci yüzyıllarda Prusya’da, merkeziyetçi ve katı bir hiyerarşiye
dayanan kamu örgütlenmesinin bilgisini üreten kameralizm, 19 uncu yüzyıldan itibaren,
askeri kanallar aracılığıyla, Osmanlı yönetim anlayışını etkilemiştir. İmparatorluğun
çöküntüye doğru sürükleniyor olması ve bu soruna çare arayışı içinde olan Osmanlı sivil ve
askeri bürokrasisinin de bu etkiye çok açık olması iletişimi hızlandırmıştır. (Hocaoğlu, 1997:
379) Kameralizm Prusya’da, merkeziyetçi, güçlü bir orduya sahip devlet teşkilatının
kurulmasını ve işlemesini sağlamış ve dağınık bir durumdaki yüzlerce prensliği bu merkez
etrafında birleşmeyi başararak yükselen bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Bu bilgi tam da
Osmanlı İmparatorluğunun o dönemde ihtiyaç duyduğu bilgidir.
İletişimi hızlandıran bir diğer etken de, Osmanlı- Prusya orduları arasında karşılıklı
mübadeleye dayanan eğitim ilişkisinin kurulması ve bu çerçevede bir çok subayın (Enver
Paşa dahil) Almanya’da eğitim için ya da ataşe olarak bulunmuş olmasıdır.
Osmanlı İmparatorluğunun üzerindeki Alman etkisinin yöntemini ve boyutunu
Rathmann şu cümlelerle çok çarpıcı bir biçimde anlatmaktadır : (Rathmann, 1982: 11)
“1908 devrimi bir süre Alman etkinliğini geri ittiyse de, Almanlar ordu
üzerindeki etkilerini kullanarak eski konumlarını tekrar kazanacaklardı. Alman
belgelerine göre II. Wilhelm 1908 hareketini şöyle değerlendirecekti: -Devrim
Paris ve Londra’daki Jöntürkler tarafından yapılmadı. Yalnız ordu tarafından ve
işin gerçeği aranırsa, yalnız ve yalnız Anadolu’da yetişmiş olan ve kendilerine –
Alman subayları- denilen subaylarca gerçekleştirildi. Bu yalnızca askeri bir
devrimdir. Bu subaylar kılıç elde gerçek Almanlar gibi düşünmektedirler.”
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SONUÇ
XV. yüzyıldan itibaren Avrupa’da iç ticaret hacmi hızla yükselmeye ve ticaret
şirketleri yaygınlaşmaya başlamıştı. Yaygınlaşan ticaret, çok fazla bölünmüş bir yapı
gösteren, Alman prenslikleri arasında ilişkileri güçleştiriyordu. Her biri bağımsız durumda
buluna üç yüze yakın Alman prensliği arasında tam bir uyum sağlanamıyordu. Oysa ticaret
burjuvazisinin, faaliyetlerini sorunsuz sürdürebilmesi, merkezi olarak belirlenmiş kuralları
(vergi oranları, gümrükler, rekabet ilişkileri vb), kişiden kişiye değişmeyen hukuksal
düzenlemeleri gerektiriyordu. Diğer taraftan artan ticaret hacmi devletleri denizaşırı seferlere
sevk ediyor, bu seferlerin yapılması ise güçlü bir ordu ve donanmayı zorunlu kılıyordu. Tüm
bu ihtiyaçlar merkezi mutlak monarşinin önemini artırırken, feodalitenin yok olma sürecini
başlatıyordu. Otuz Yıl Savaşlarında verilen büyük kayıplar da, parçalı yapıdan vazgeçilmesi
ve mutlak bir otorite etrafında birleşilmesi ihtiyacını doğuran bir başka etkendi.
Prusya’da, feodal güçleri (standestaat) aşarak, kralın kendi adına “kent rüsumu” adı
altında yeni bir vergi koyması, gelirin merkezileşmesini sağladı. Merkezde kral, tek tek feodal
güçlerle irtibat kurmaksızın kendi gelirini elde edebilir hale gelmişti. Kendi gelirini elde eden
kral, bu geliri sevk ve idare edecek merkezi bürokrasiye ihtiyaç duymaya başlamıştı. Bu
tarihlerde Fransa’da “saray” kavramı, Prusya’da “bürokrasi” ve “kamu kurumları”
kavramlarına karşılık gelmekteydi. Yani Prusya’da bürokrasi kurumsallaşmakta, memuriyet
bir meslek haline dönüşmekte ve kamu kurum ve kuruluşları oluşmaya başlamaktaydı.
Kameralizm, yukarıda özetlenen mutlak monarşiye geçiş sürecinde, Prusya merkezli
olmak üzere, Almanca konuşulan topraklarda geliştirilen “devlet yönetimi bilgisi”dir.
Başlangıçta sadece kralın gelirlerinin kaydını tutmak ve bu gelirlerin düzenli olarak elde
edilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak gibi görevleri yürüten kameralistler,
zamanla devletin kurmay bürokratları haline dönüştüler. “Kameral bilimler” de, yönetim
bilimlerinin geliştirilmesini ve kamu politikaları oluşturulmasını öngören bir bilim dalı halini
almıştır.
Kameralizmin Türkiye’ye yansıması daha çok Osmanlı ordusu üzerinden olmuştur.
Yeniçeri örgütlenmesinin yeterince verimli olmadığını düşünen Osmanlı padişahları kurmak
istedikleri güçlü ve modern yeni orduya model olarak, disiplinli yapısıyla göze çarpan Prusya
ordusunu seçmişler ve karşılıklı subay mübadelesiyle işbirliği imkanlarını geliştirmişlerdir.
Silahlı kuvvetler seviyesinde başlayan ilişkiler zamanla sivil bürokrasiyi de etkilemiş ve
Osmanlı İmparatorluğunda önemli ölçüde “Alman nüfuzu” gözlenmiştir. İkinci meşrutiyet
yöneticileri ve İttihat Terakki Partisi liderlerinde önemli ölçüde Alman etkisi gözlenmektedir.
Prusyalı bir subayın Osmanlı Ordusunda Genelkurmay ikinci başkanlığına yükselmesi,
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Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına Almanya’nın yanında girmesi ve ordu
komutanlığını bir Alman generaline vermesi tesadüf değildir. Ayrıca, Osmanlı ordularını
düzenlemek üzere İstanbul’da görev yapan genç Prusya subayının daha sonra Prusya
Genelkurmay Başkanı olması, Osmanlı-Alman silah ticaretinin gelişmesinde büyük ölçüde
etkili olmuştur.
16-18.yüzyıllarda kendisini gösteren kameralizm, kapitalist yönetim düşüncesinin ilk
basamağı olarak karşımıza çıkmakta ve kendisinden sonra gelecek hukuk ve bürokrasi
kuramlarına da zemin oluşturmaktadır. ABD’de yaşanan “Katrina kasırgası” ve “finansal
kriz” sonrasındaki kaos ortamı merkezi otoriteye, güçlü “devlet”e duyulan ihtiyacı gündeme
getirmiştir (Fukuyama, 2008:3-5). Güçlü ve merkezi devletin yönetim bilgisi olarak ortaya
çıkan ve gelişen kameralizm bundan sonra daha fazla gündeme gelebilecektir.
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EKLER:
1648 WESTPHALİA BARIŞ ANLAŞMASI SONRASI AVRUPA HARİTASI
300’e yakın Alman Prensliği içinde Prusya merkezi krallık olarak göze çarpıyor.

Kaynak: http://lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/europe_1911.jpg, 11/01/2010

1815 YILINDA AVRUPA HARİTASI
Prusya merkezi etrafında Alman birliği sağlanıyor.

Kaynak: http://lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/europe_1911.jpg, 11/01/2010
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1911 YILINDA AVRUPA HARİTASI
Birlik kurulmuş ve Alman İmparatorluğuna geçiş yapılmıştır.

Kaynak: http://lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/europe_1911.jpg, 11/01/2010
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