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KAMU PERSONEL EĞİTİMİ
VE ENDERUN MEKTEBİ

Enderun Kurumsal Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Hizmetleri

Devletin yapısal ve işlevsel özelliklerinin bü-
tününe kamu yönetimi denilmektedir. Daha 
açık bir ifade ile kamu yönetimi, “devlet ve top-
lum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve ka-
munun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasına 
ilişkin bir sistemdir.1 Bu tanımın içeriği aslında 
kamu yönetiminin ne kadar geniş alana yayılan 
bir kavram olduğunu açıkça ortaya koymak-
tadır. Çünkü devletten, toplumdan ve bunların 
düzeninin kesintisiz olarak işlemesinden bahse-
dilmektedir. Ancak kamu yönetimi denildiğinde 
genellikle devletin yasama ve yargı unsurları 
kavrama dâhil olmamaktadır. Bu sebeple kamu 
yönetimi, en yalın haliyle, devletin yürütme gü-
cüne karşılık gelmektedir.2 Kamu yönetimi kav-
ramına daha geniş açıdan bakıldığında ise ya-
sama ve yargı gibi faaliyetler de kamu yönetimi 
kavramına dâhil olmaktadır. 

Kamu Yönetiminin temel amacı kamu ya-
rarını gerçekleştirmektir. Kamu yönetimi, adına 
bürokrasi dediğimiz, devletin, yürütmeye ilişkin 
kolunun yapı ve faaliyetlerinden meydana gel-
diğine göre sonuçta bürokrasinin temel ama-
cı kamu yararını sağlamaktır. Ancak tam da bu 
noktada çok önemli bir sorun ortaya çıkmakta-
dır; o da, kamu yararı kavramının belirsizliğidir. 
1.  ERYILMAZ, Bilal, Prof. Dr.; “Kamu Yönetimi”, Erkam Mat-
baası, İstanbul 2002, sf: 9
2. BERKÜN, Sanem, “Kamu Açısından Yönetim”, Emek ve 
Toplum Dergisi, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergi-
si, c: 6, sayı: 16; 2017/3, ss: 638-663, sayfa: 640

Kamu yararı kavramı çok sık kullanılmakla 
beraber üzerinde mutabakat bulunan ortak bir 
tanımı yoktur. Kavramın belirsizliğinden dolayı 
onu “çağdaş bir masal” olarak tanımlayan ve 
hatta bu kavramı devletin kutsanması, yüceltil-
mesi, dokunulmazlığı ve inanılırlığı gibi amaçları 
gerçekleştirmek için kullanıldığını iddia edenler 
de bulunmaktadır.3 Bununla birlikte genellikle 
kamu yararını, bireyin değil toplumun genelinin 
veya bir bölümünün yararı olarak ele alan de-
ğerlendirmeler kabul görmektedir. 

Konumuz kamu yönetimi ve/veya kamu ya-
rarı kavramları değil kamu yönetimi personeli-
nin eğitimi olduğu için bu kavramlar etrafındaki 
tartışmalara girmemiz doğru değil ancak tam 
da kamu personelinin eğitim ihtiyacının zorunlu 
unsuru olarak bu kavramlara kısaca değinme-
miz gerekliydi. Çünkü kamu personelleri, kamu 
yönetimi gibi devasa bir organizasyonu yürüten 
kişiler oldukları gibi aynı zamanda yine muaz-
zam büyüklükteki kaynakları da yönetmek-
tedirler. Ancak bu devasa yapı, bu muazzam 
kaynaklar teorik olarak,  sadece “kamu yara-
rı” için vardır. Hatta bu organizasyonun da bu 
kaynakların da asıl sahibi toplumdur ve buna 
göre toplum, kendi yararına olan işlerin gördü-
rülebilmesi için kamu yönetimini oluşturmuş ve 
bu kaynakların kullanımını da ona vermiştir. 

3. AKILLIOĞLU, Tekin, “Kamu Yararı Kavramı Üzerine 
Düşünceler”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, c: 9, sayı: 1-3, 
yıl:1988, ss: 11-22, s: 11
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Yukarıda bahsettiğimiz sahiplik ve görevlen-
dirme teorik olarak doğru olmakla beraber ger-
çek hayatta bu teorinin ne kadar uygulamaya 
yansıdığı önemli bir problemdir. Çünkü çok za-
man adına bürokrasi dediğimiz kamu yönetimi, 
yine adına bürokrat dediğimiz kıymetli men-
supları kendilerini devletin kendisi, devleti de 
topluma rağmen var olan/olması gereken kut-
sal dokunulmaz olarak görebilmektedir. Hele ki 
toplum/kamu yararı gibi muğlak bir kavram da 
var olunca, keyfilik hâkim olabilmektedir. 

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz sorun aslında 
kamu personelinin eğitiminde öncelikli konuya 
da işaret etmektedir; o da kamu personelinin 
ne için, kim adına o görevde olduğunun bilin-
cine sahip olmasıdır. Devletlerin tarihine ba-
kıldığında, devleti idarecinin özel mülkü olarak 
gören anlayışın doğal neticesi olarak devlet 
görevlilerinin de varlık sebepleri bu gücü ya-
şatmak ve bu gücün menfaatini yani iktidarın 
menfaatini korumak olmuştur. Ancak artık bu 
anlayış yerini tarihin tozlu sayfalarına bırakmış, 
devletin asıl sahibinin toplum/vatandaşlar ol-
duğu kabul edilmiştir. Ancak kültürel alışkanlık-
ların kolay terk edilememesi sebebi ile olmalı 
ki, halen kedisini kutsal devletin koruyucusu ve 
devlet adına toplumu adam etme (!) misyonu-
na sahip görenler bulunabilmektedir.

Kamu personelinin eğitim sorunu elbette 
sadece bilinçle ilgili değildir. Görevini doğru ve 
etkin biçimde yapabilmesi için ehliyet ve liyakat 
şartlarına da sahip olması gerekmektedir. 
Kamunun kullandığı kaynakların muazzam 
oluşu sebebi ile ekonomik olarak bununla be-
raber düzenleyici kurumlar olarak hayatımıza 
müdahalelileri yönünden siyasi-hukuki olarak 
ciddi etkiye sahip olan bu kurumların işlerini 
en iyi şekilde yapmaları kamu yararı açısından 
zorunludur. Özellikle de kamu yönetiminin 
ekonomik kaynak kullanımındaki etkisi sebebi 
ile kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik gibi 
hususları öne çıkaran Yeni Kamu Yönetimi 
yaklaşımı da gelişmeye başlamıştır. 

Kamu personelinin eğitimi elbette günümüzde 
ortaya çıkmış bir ihtiyaç değildir. Tarih boyunca 
devletler için kamu personelinin eğitimi önemli 
ihtiyaçlar arasında yer almıştır. Özellikle de dev-
letler büyüdükçe bu ihtiyaç daha da artmıştır. 

Batı’da Kamu Personel Eğitim Modelleri

Günümüzde kamu personelinin ehliyet ve 
liyakatinin sağlanması, sahip olmaları gereken 
eğitimlerin kendilerine verilebilmesi ile ilgili farklı 
modeller bulunmakta ise de, genellikle Kara Av-
rupası ve Anglo-Sakson modeli olarak iki temel 
yaklaşım bulunmaktadır. 

Kara Avrupa Modelinin ilk uygulaması, 1700’le-
rin ilk yarısında Prusya’da hayata geçirilen Kame-
ralizm modelidir. Kameralizm, Alman merkanti-
lizmi olarak da isimlendirilen, refahın artmasını 
önceleyen, bunun için güçlü devlete ihtiyaç oldu-
ğunu savunan bir yaklaşımdır. 18. yüzyılda Kame-
ralizm Alman üniversitelerinde kürsü olarak kurul-
muştur. İlk kez Kral I. Frederick William tarafından 
1723 yılında Halle’de, daha sonra da 1727 yılında 
Frankfurt üniversitelerinde bu kürsülerin ilk örnek-
leri ortaya çıkmıştır.4

Kameralizm, merkeziyetçi, güçlü devle-
ti savunduğu için, her ne kadar orta sınıf özel 
sektörün gelişmesini de öngörmekte ise de 
öncelik devlette, devletin varlığını sürdürebil-
mesindeydi. Dolaysıyla yönetim bilimi alanında 
Kameralizm, bürokratların devletin menfaatini 
düşünmesini esas alan ve bunun yanı sıra eko-
nomiden hukuka kadar geniş bir alanda bürok-
ratların akılcı, bilimsel yöntemlerle yetiştirilme-
sini öngören bir yaklaşımdır.  

Kara Avrupa Modelinde kamu yönetici eğiti-
mi denildiğinde ilk akla gelen kısa adı ENA olan 
Fransız Ulusal Yönetim Okuludur. Bu okul, II. Dün-
ya Savaşı ertesinde General De Gaulle’ün başın-
da bulunduğu geçici hükümet tarafından 9 Ekim 
1945 tüzüğü ile kurulmuştur. Daha önce sadece 
Fransız vatandaşlarını kabul eden ENA, 1949 yı-
lından itibaren diğer ülke vatandaşları arasından 
öğrenci kabul etmeye başlamıştır. ENA’ya kabul 
edilen yabancı öğrenciler, geldikleri ülkelerin me-
murları veya memur adaylarıdır. Yabancı öğrenci-
lerin statüsü Fransız öğrencilerden farklı olmuştur. 
Bu dönemde yabancı öğrenciler serbest dinleyici 
statüsünde ENA’ya kabul edilmişlerdir. 2004 yılın-
dan itibaren AB üyesi ülke vatandaşları da ENA 
giriş sınavlarına kabul edilmektedir.

4.  AKTEL, Mehmet, KERMAN, Uysal, ALTAN Yakup, GÜVEN 
Ferit, “Kameralizmi Anlama Çabası”, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı:12,  
2015 Bahar (s. 83-98), s: 85
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ENA, kamu yönetimi için uzman, tekniker ye-
tiştirmek için değil, üst yönetici yetiştirmek için 
kurulmuştur. Fransa’da adli ve askeri kamu ku-
rum ve kuruluşları hariç olmak üzere tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak görev 
almak için bitirilmesi zorunlu bir yönetim okulu 
olarak ENA, Devlet Personel İdaresi Genel Mü-
dürlüğü kanalı ile Başbakanlığa bağlı olarak 
görev yapmaktadır.5

ENA’ya girmek için sınavında başarılı olmak 
gerekir. Sınav konuları genel kültür, ekonomi, 
kamu hukuku, kamu maliyesi, sosyal, Avrupa ve 
uluslararası ilişkilerdir. Sınavı başararak ENA’yı 
kazanmakla stajyer memur statüsüne girilir. 
Öğrenim hayatı boyunca öğrenciler maaşa 
bağlanır ve memurların bağlı olduğu ödevler 
onlar için de geçerlidir. Öğrencilerin kendileri-
ne yapılan harcamalara karşılık devlete 10 yıllık 
mecburi hizmet yükümlülükleri vardır. ENA’da 
eğitim-öğretim faaliyeti 27 ay sürer. Eğitim 
ve staj konuları “Avrupa”, “Yerinden Yönetim 
ve Taşra Yönetimi”, “Kamu Yönetimi” genel 
başlıkları altında gerçekleştirilir. Öğrenciler her 
başlık altındaki staj ve eğitim konularından 
sorumludurlar. Staj, kamu sektörü yanında özel 
sektörde de yapılmaktadır.6

ENA, başarılı uygulama olarak görülmekle 
birlikte ciddi eleştirilere de maruz kalmaktadır. 
Eleştiriler, formasyon sürecinin içeriğiyle olduğu 
kadar benimsenen sistemin yarattığı yönetici ti-
pine ilişkindir. ENA mezunlarının “soğuk, mesafeli, 
ekip çalışmasından, istişare ve modern yönetim 
tekniklerinden yoksun olmaları, yeni teknolojilere 
boyun eğmemeleri, uluslararası açılımlarının zayıf 
olmaları, ekonomi yasalarını pek iyi tanımama-
ları, hukuki bilgilerinin yetersiz olmaları” gibi hu-
suslarda eleştiriler yoğunlaşmaktadır. Ayrıca ENA, 
“robot ve soyut bir öğrenci tipi” yetiştirmesinden 
ve bu öğrencilerin “gerçek hayata uygun yetiştiril-
memesinden” dolayı eleştirilmektedir.7

5. BAYSAL, Tahir, “Kamu Yöneticisi Yetiştirme, Atama ve 
Terfi Sisteminin Yöneticilerin Motivasyonuna Etkileri: Türkiye 
İstatistik Kurumu Örneği”, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı, Malatya 2014, s: 24
6. ŞENGÜL, Ramazan, “Kamu Yönetiminde Yüksek Yö-
neticilerin Yetiştirilmesinde Okul Modeli: Fransada Ena 
Örneği”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (24), 
Retrieved from, https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/
issue/4766/65535
7.  ŞENGÜL, Ramazan, a.g.m.

ENA’ya yönelik eleştiriler aslında bu 
kurumun geleneksel bürokrasi anlayışından 
kaynaklanmaktadır. Fransız kamu görevlilerinin 
yurttaşların refahı için bir güvence olduğu, 
milletin hizmetkârı olan kamu görevlilerinin 
eylem ve işlemlerinde bu düşünceyle hareket 
etmesi gerektiği kabul edilir.8 Bu anlayışa sa-
hip bürokrasi aynı zamanda kendi içinde ciddi 
bir dayanışma sergilemekte ve kendisini vatan, 
millet hizmetinde en önemli yapı olarak gör-
mektedir. Öyle ki, ülkenin, halkın refahını, men-
faatini en iyi onlar bilir, onlar düşünür(!) Bizde 
bir zamanlar hayli yaygın olan Mülkiyeli anlayışı 
burada da söz konusudur. Bilindiği gibi “Önce 
Mülkiye, Sonra Türkiye” anlayışı slogan haline 
bile gelmişti. Kendisini ülkenin üzerinde gören 
bu dayanışmacı yaklaşım her ne kadar “mülkiye 
demek vatan demektir, dolayısıyla buradaki 
öncelik vurgusu vatandır” gibi “sonra Türkiye” 
ifadesini görmezden gelen savunmalar yapıl-
mak istense bile, bu ifade açıkça seçkinci, üs-
tenci bir yaklaşımın dile getirilmesidir. 

Kara Avrupa modeli dışında bir diğer model 
ise Anglo-Sakson modelidir. İngiltere ve özellik-
le de ABD’de hakim olan bu modelde üst yö-
neticiler daha çok Bakan ve Başkanlar tara-
fından görevlendirilmekte ve Başkanla birlikte 
görevden ayrılmaktadır. Buna karşılık daha alt 
kademelerde ise ülkemizdekine benzer liyakat 
sistemi işlemektedir. 18 puanlı bir dereceleme 
sistemine göre kamuda yönetici kadrolarına 
görevlendirmeler yapılmaktadır. Yani, kamu yö-
netimine girmeden önce, bu alanlarda eğitim 
almış olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Enderun’dan Günümüze Ülkemizde Kamu 
Personel EğitimiEnderun denildiğinde akla ilk 
gelen Osmanlı devletindeki bürokrat yetiştirme 
kurumu olan Enderun Mektebidir. Kaynaklarda 
genellikle bu mektebin 2. Murat veya Fatih Sul-
tan Mehmet tarafından kurulduğu belirtilmek-
tedir. Ancak devşirme yoluyla alınan çocukların 
eğitimlerinin 1. Murat döneminde başladığını 
savunanlar da bulunmaktadır.9 Bunun yanı sıra 
Özcan’a göre, Birinci Murat döneminde savaş 
8.  K. Karasu’dan nakleden: BAYSAL, Tahir, a.g.e., s: 21
9.  İLGÜREL, Mücteba, “Acemi Oğlan”, TDV İslâm Ansiklo-
pedisi, c.1, ss: 324-325, s: 324; DİKER, Sevgi Ağca, “Has Oda 
ve Teşkilatı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 
Bilim Dalı, İstanbul 2019, Doktora Tezi, s: 10



97

esirlerinden asker alımı yapılırken Çelebi Meh-
met döneminde devşirme usulü kullanılmaya 
başlanmış ama bu usul ile ilgili kanun 2. Murat 
zamanında çıkarılmıştır.10 Enderun mektebinin 
kuruluşunun tarihlendirmesinde sorun varsa da 
kurumsal olgunluğuna Fatih Sultan Mehmet 
döneminde eriştiği konusunda fikir birliği vardır. 

Enderum Mektebinden önce bürokrat 
yetiştirmek için kurumsal bir yapı 
bulunmamaktaydı. Hatta bu sebeple Enderun 
Mektebi ilk kamu yönetim okulu olma özelliği-
ne sahiptir. Her ne kadar Selçuklu dönemindeki 
Nizamiye Medreselerinden kamu yöneticisi ye-
tişmekte ise de bu medrese özel olarak kamu 
görevlileri yetiştirmek için değil, her alanda ilim 
tahsili için kurulmuştu ve daha çok ilmiye sınıfı-
nın yetişmesine katkı sağlamaktaydı. 

Osmanlı’nın beylikten devlete dönüşmeye 
başlaması, genişleyen toprakları beraberinde 
yönetici kadrolarının da gelişme ihtiyacını do-
ğurmuştu. Geleneksel Türk idari yapılanmasın-
daki aile mensuplarının devlet yönetim kad-
rolarında görev almaları ihtiyacı karşılamaya 
yetmediği gibi, bu kişiler daha çok üst yönetici 
olarak yetiştiriliyordu; oysa devletin daha alt yö-
netim kadrolarına ve uzmanlara ihtiyacı vardı. 
Osmanlı’nın iktidara ortak olmasından çekindi-
ği için hanedan dışındaki beyliklerden yönetici, 
kamu görevlisi almama yönündeki politikaları 
sebebi ile devşirme sistemine dayalı bürokrat 
yetiştirme modeli devreye sokulmuştur. 

Enderun, kelime olarak “iç, dahil” anlamla-
rına gelmektedir.11 Osmanlı saraylarında padi-
şahın günlük yaşamını geçirdiği ve dinlenmesi, 
eğlenmesi, çalışması ile ilgili tüm hizmetlerin 
verildiği bölüm ve örgüte Enderun-ı Hümayun 
adı verilmektedir. Enderun, oda denen koğuş-
ları, eğitim birimlerini, köşkleri, kütüphane, ha-
zine, hamam, camii ve bahçeleri kapsamak-
taydı.12 Enderun-ı Hümayun içerisinde, yukarıda 
10. ÖZCAN, Abdülkadir, “Devşirme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
c.1, ss: 254-257, s: 254
11. SİMİT, Muhammed Enes Simit, “Kapatılış Sürecinde 
Enderun-ı Hümayun ve Enderun Mektebi”, VAKANÜVİS- 
Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl. 4, Sayı 1, Bahar 
2019, ss: 318-353, s: 323; IŞIK, Abdulcelil, GÜNEŞ Engin, “Türk 
Tarihinde Özel Yeteneklilerin Eğitimi: Osmanlı Enderun 
Mektebi”, Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 
Aralık,2017, c: 4, sayı: 3, ss: 1-13, s:3

12. SİMİT, Muhammed Enes Simit, a.g.m., s:24

bahsedilen eğitim birimlerini barındıran bir de 
mektep bulunmaktaydı. Bu mektebe Enderun 
Mektebi adı verilmiştir. Enderun Mektebi, Os-
manlı Devleti’nin saray hizmetlilerini yetiştirmek 
ve devletin merkez ve taşra teşkilatlarını yöne-
tecek nitelikli insanların eğitimi için geliştirdiği 
bir yönetim akademisidir.13

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Osmanlı ge-
rek asker ve gerekse kamu görevlisi ihtiyacını 
karşılamak için devşirme sistemi kullanmıştır. 
Bu sistem kapsamında özellikle Balkanlardan 
küçük çocuklar saraya alınır ve burada yetişti-
rilirdi ancak devşirme olarak alınan çocukların 
tamamı elbette Enderun Mektebinde okuma 
şansına kavuşamıyordu.

Devşirme yöntemiyle alınan çocuklar daha 
ilk alım zamanlarında sağlık başta olmak üzere 
çeşitli özellikler dikkate alınarak seçilmekteydi. 
Devşirme yoluyla sağlanmış çocukların Ende-
run’a alınmadan önce belli bir alt eğitimden 
geçmiş olmaları gerekiyordu. Hıristiyan aileler-
den devşirilen çocuklar öncelikle Müslüman Türk 
aileleri yanında Türkçe’yi, İslâmî esasları ve âdâbı 
öğrenir, daha sonra Edirne, Galatasaray, İbrâhim 
Paşa (bir ara İskender Çelebi) saraylarında be-
denî ve ruhî kabiliyetlerini geliştirecek dersler ve 
tâlimler görürlerdi. Bunlara “acemi oğlanları” 
denilirdi. Acemi oğlanları, buradaki belirli tâlim ve 
terbiyeden sonra “çıkma” adıyla ayrılarak çeşit-
li askerî birlikler içerisine dağıtılır, üstün yetenekli 
olanlar ise daha yüksek seviyede bir eğitime tâbi 
tutulmak üzere Enderun’a alınırdı.14 

Enderun Mektebinin üstün zekalılar okulu ol-
duğu yönündeki değerlendirmeler, bu sınavlar 
sonucu öğrencilerin seçilmesinden hareketle 
yapılmakta ise de tam olarak isabetli olduğu 
söylenemez. Bir okula alınacak öğrenciler ara-
sından seçme yapılması bu okulun üstün ze-
kalılar için olduğu anlamına gelmez. Bununla 
birlikte okula öğrenci alımında hassasiyet gös-
terildiği de açıktır. 

Enderun mektebine ilk dönemlerde devşir-
me yoluyla Türkleştirilen çocuklar alınmışsa da 
daha sonra bu uygulamada esnemeye gidil-

13.  Nail Öztaş’tan nakleden: SİMİT, Muhammed Enes Simit, 
a.g.m., s:25
14.  İPŞİRLİ, Mehmet, “Enderun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, c: 11, ss: 185-185, s: 185
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miş, 16.yüzyıldan itibaren Müslüman çocuklar 
da okula kabul edilmiştir. 

Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nde XV. 
yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında en 
önemli resmî eğitim kurumu niteliği taşır. Daha 
ziyade mülkî ve askerî idarecilerin yetiştirildiği bu 
mektep, Osmanlı merkez ve taşra bürokrasisine 
gerekli insan gücü kaynağını oluşturmak için ku-
rulmuştur. Bu vasfı ile resmî Osmanlı ideolojisi veya 
zihniyetinin öğretilip geliştirildiği temel eğitim 
birimini teşkil ettiği gibi idarî ve siyasî hedeflerin 
tayininde, devletin ana kurumlarının işleyişinde 
önemli bir yere sahip olmuştur.15 Bu mekteplerde 
farklı alanlarda eğitim alınan odalar bulunmak-
taydı. Ama en üst oda yani en üst eğitim bölümü 
Has Oda idi. İlk odalarda Türkçe, Arapça, Farsça 
dil eğitimlerinin yanı sıra tefsir başta olmak üzere 
dini eğitimler verilirken aynı zamanda belli mes-
leklerle ilgili de eğitim verilirdi. Yani bu odalar bir 
çeşit meslek okulu gibiydi 

Enderun’un müfredat programına bakıldı-
ğında öğretim alanları üzerinden şu şekilde sı-
nıflandırma yapmak mümkündür:

-İslami Bilimler: Kuran, din dersleri, Arapça, gra-
mer ve sentaksi, tefsir, fıkıh 
-Beşeri Bilimler: Türkçe dil ve edebiyatı, Fars dili 
ve edebiyatı, tarih, matematik.
-Güzel Sanatlar: Sesli, çalgılı müzik, tezhib, hüs-
nühat.
-Beden Eğitimi ve Spor: Beden eğitimi işlevinin 
yanında askerlik becerilerini arttırmak için çe-
lik-çomak, güreş, ağırlık kaldırmak, cirit, binici-
lik, kılıç, gürz, mızrak ve öteki savaş araçlarının 
kullanımı.-Meslek Öğretimi: Bu alanda öncelikle 
Seferli Odası çerçevesinde verilen “giyim, 
bakım ve hazırlığı, işlemecilik, deri işleri, inşaat” 
bunun yanında bugünkü tıp ve eczacılık karşılığı 
sayılabilecek “çeşitli ilaç ve merhemlerin, 
kuvvet macunlarının hazırlanması” ve gerektiği 
yerlerde kullanılması hususunda eğitimler 
verilmiştir. Ayrıca askeri ve sivil müzik de 
mehterhane ve meşkhane de öğretilmiştir. Yine 
tezhib ve kuyumculuk gibi öğretimleri de mes-
leki eğitim içerisinde değerlendirilebilir.16

15. İPŞİRLİ, Mehmet, a.g.m., s: 185
16.  AVANER, Tekin, BABAOĞLU, Cenay, “İdari ve Askeri Bilginin 
Teşkilatlanması: Enderun Mektebinde Yönetici Eğitimi”, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi sayı: 3, c: 22, yıl: 2020, ss: 805-826, s: 816-817

En yüksek oda olan Has Oda, bir nevi üst 
düzey yönetici yetiştirme mektebiydi. Burada 
öğrenciler yeteneklerine göre eğitim alırken asıl 
amaç onları başarılı bir yönetici olarak yetiştir-
mekti ve buradakiler Enderun Mektebinin elit-
lerini oluşturmaktaydı.

Enderun Mektebinde eğitim görenler, eğitim 
derecelerine ve kabiliyetlerine göre farklı gö-
revlere getirilirdi ve Osmanlı bürokrasisi çoğun-
lukla Enderun Mektebi mezunlarından oluş-
maktaydı. Her ne kadar medrese mezunları da 
kamu yönetiminde görev alabiliyorsa da bunlar 
daha çok din işleri ile ilgili görevlerdi. 

Enderun Mektebinde verilen eğitimlere ba-
kıldığında hem teorik hem de uygulama eği-
timlerinin verildiği ama aynı zamanda müzik 
başta olmak üzere farklı sanatlara yönelik eği-
timler de verildiği görülmektedir. Bu da bürok-
raside yönetici olacak kişilerin kendi dönem-
lerinde en iyi eğitimi almış, bu günkü tabirle 
entelektüel yönleri de gelişmiş olan kişiler oldu-
ğu görülmektedir. 

Enderun Mektebi ile ilgili yapılan eleştirile-
rin başında, Padişaha sadık memurlar yetişti-
rildiği eleştirisi gelmektedir. Oysa bu haksız bir 
eleştiridir. Orada padişaha değil devlete sa-
dık memurlar yetiştirilmektedir. Fransız ENA’nın 
yüzyıllar sonra yapmaya çalıştığını Osmanlı çok 
önce hayata geçirmiştir. 

Enderun Mektebi 1839’da Tanzimat’ın ila-
nına kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nda en 
yüksek dereceli yönetici okulu olarak hizmet 
etmiştir. Enderun’da yetmişi aşkın vezir yetiş-
miştir. İstanbul’un fethine kadar Çandarlı ailesi-
ne tanınan vezirlik mertebesi, bu tarihten sonra 
Enderun’dan yetişen bürokrat kökenlilere verilir 
hale gelmiştir.17 1Temmuz 1909 tarihinde bir ka-
rarname ile kapatılmıştır. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde bürokrat yetiş-
tirmek için Bab-ı Ali Mektebi ve Bab-ı Defterdarı 
Mektebi gibi kurumlar da faaliyet göstermekteydi 
ve en önemlisi de 1859 yılında İstanbul’da kurulan 
ve 1877’de yeniden yapılandırılan Mekteb-i Mül-
kiye’dir. Burada okutulan ders kitaplarının büyük 

17. ÖZTOP, Sezai, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitimi”, İçinde: 
Türk Kamu Yönetimi, Ed; ATEŞ, Hamza, Savaş Yayınevi, 
Ankara 2019, ss: 61-74, s: 65
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bölümü Fransızcadan çeviridir. Türkiye’de kamu 
yönetimi öğretiminin içerik olarak bugünkü an-
lamda olmasa da düşünce olarak bu tarihte baş-
ladığı kabul edilmektedir.18

Mülkiye Mektebi Osmanlı’dan sonra Cumhuri-
yet döneminde de varlığını sürdürmüş, 1936 yılında 
“Siyasal Bilgiler Okuluna dönüştürülerek Ankara’ya 
nakledilmiş, eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında 5 
Eylül 1951 tarihinde imzalanan Teknik Yardım An-
laşması çerçevesinde Türkiye ve Ortadoğu’da 
kamu görevlilerinin eğitiminin geliştirilmesi için 
önerilerde bulunmak, bir enstitü kurmak, işleyi-
şine yönelik planlar yapmak ve müzakerelerde 
bulunmakla görevlendirilen, 5’i Türk, 4’ü yaban-
cıdan oluşan bir Etüt Grubu’nun çalışmaları 
sonucunda 1952 yılında Türkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kurulmuştur.19 
TODAİE, kuruluşundan itibaren 2018 yılında ka-
patılana kadar uzunca bir süre, Sürekli Eğitim 
Merkezi (SEM) birimi vasıtasıyla tüm kamu ça-
lışanlarına yönelik hizmet içi eğitim ve ayrıca 
kamu görevlilerine yönelik olarak kamu yöne-
timi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi 
sağlayan tek eğitim kurumu olmuştur.20

Kamuda Eğitim İhtiyacıKamu personeli-
nin ve özellikle de yönetici kadrolarının eğitim 
ihtiyacı herkesin hemfikir olduğu bir konudur. 
Ülkemizde liyakat sistemi uygulanmakta, bu 
kadrolar için genelde memur olma ve belli bir 
süre görev yapma şartı aranmaktadır. Oysa 
gelişen ve değişen ve hatta çok hızlı değişen 
bir dünyada bu sistemin yetersizliği açıktır. Be-
lirli kadrolarda belirli süre çalışma şartı yetersiz 
kalmaktadır. Çünkü yöneticilik her şeyden önce 
bir formasyon işidir. Mesleki bilgi çalışma esna-
sında öğrenilebilir ama yöneticilik formasyonu 
ciddi eğitim gerektirir. Öğretmen olmak için 
nasıl ki mesleki eğitim yeterli olmayıp pedagojik 
formasyon şartı aranmakta ise yönetici kadro-
ları için de yöneticilik formasyonu aranmalıdır.

Anayasanın 128. maddesinde yer alan “Üst 
kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve 
esasları, kanunla özel olarak düzenlenir” ifadesi 
uyarınca ‘3149 sayılı Üst Düzey Yöneticilerin 
18.  ÖZTOP, Sezai, a.g.e., s: 65
19.  ÖZTOP, Sezai,s: 66
20.  ÖZTOP, Sezai,s: 70

Yetiştirilmesine Dair Kanun’ çıkarılmış ancak 
Anayasa Mahkemesi tarafından 1985 yılında 
iptal edilerek yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamuda yönetici olmak her şeyden önce 
kamu yönetiminin ne olduğu, nasıl işlediği, kamu 
yararı, kamu hizmeti kavramlarının anlamları 
başta olmak üzere çok değişik alanlarda bilgili 
olmayı gerektirdiği gibi aynı zamanda yönetim 
bilimleri, yöneticilik teknikleri konusunda da bil-
gili olmayı gerektirir. Bırakın bu kadar üst düzey 
bilgileri, Net Şimdiki Değer, Fayda/Maliyet Ana-
lizi, Etki Analizi, Amortisman gibi temel düzey-
deki bilgilere bile sahip olmayan yöneticiler eli 
ile kamunun etkin, verimli ve kaliteli hizmet sun-
maları beklenmemelidir.

Özellikle teknik birimlerde yöneticinin yönet-
tiği birimin iş ve işlemlerine vakıf olması gerek-
lidir. Burada kastımız en üst yönetici değildir; 
çünkü en üst yöneticinin iş ve işlemler hakkın-
da yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasının yanı 
sıra yöneticilik formasyonuna sahip olması da 
önemlidir. Alt ve orta dereceli yönetim kade-
melerine yapılacak görevlendirmelerde bu kişi-
nin kendi birimindeki diğer uzmanlara göre çok 
yetersiz düzeyde teknik bilgi sahibi olması fay-
da değil zarar verir ancak yazımız konusu olan 
kamu personelinin eğitimi değil de kamudaki 
atamalarda ehliyet ve liyakat sorunudur.  

Günümüzde yöneticilerin eğitimi, bilgi ve kabi-
liyetlerinin geliştirilmesi, onların bir yandan kurum-
larında liderlik yapabilen kişiler olması diğer yan-
dan da vizyoner yaklaşımlarla kurumlarına katkı 
sağlamaları beklenmektedir. Bu da ancak eğitim 
ve deneyim paylaşımları ile mümkün olabilir. 

Ülkemizde kamu yönetimindeki tek sorun 
bu tür kadrolarla ilgili değildir. Belediye 
Başkanlığı, Meclis Üyeliği, Milletvekilliği gibi 
kamu yönetiminde çok önemli olan görevlerle 
ilgili bile ciddi sorun bulunmaktadır. Örneğin 
kaç milletvekili, milletvekilliği ile ilgili mevzuat-
tan haberdardır. Milletvekilinin hak ve sorum-
lulukları nelerdir, meclis çalışma usul ve esasları 
nelerdir konularında kaç tanesi eğitim almıştır? 

Belediye Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu gibi temel mevzuattan bile ha-
bersiz Belediye Başkanı olan kişiler düşe kalka 
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bu mevzuatları zaman içinde öğrenmektedir. 
Belediye Meclislerinin yetki ve sorumlulukları-
nı bilmeyen çok sayıda kişi Meclis Üyesi olarak 
görev yapmaktadır. Her ne kadar Türkiye Bele-
diyeler Birliği bu konularda eğitimler düzenle-
mekte ise de katılım zorunlu olmadığı için çok 
sayıda kişi bu eğitimleri almamaktadır.

Enderun Mektebi, eksiği ile fazlası ile kendi 
çağında bir ihtiyacı karşılamıştır. Her ne kadar 
Fransa da üst yöneticiler için ENA’dan mezun 
olma şartı gibi uç örnekler varsa da günümüz-
de kamuda yönetici olmak için belli bir okulu bi-
tirme şartı aramak doğru bir yaklaşım değildir 
ama yöneticilerin eğitim eksikliklerini görmez-
den gelmek de doğru değildir. Bir çözüm yolu 
bulunmalıdır. En azından göreve gelmeden 
önce belirli kursları tamamlama şartı aranabilir 
ve görevleri süresince de belirli kurslarla takviye 
eğitim almaları sağlanabilir. 

Sonuç:
Kamu yönetimi, bir ülkenin hem ekonomik kay-

nakları kullanımı ve hem de hayatın her alanına 
müdahale eden düzenleme yetkileri sebebi ile 
kalkınma, refahın artışı ve sosyal birlikteliğin pe-
kiştirilmesi için çok önemlidir. Zaten kamu yöne-
timinin varlık sebebi de bu amaçlara ulaşmaktır. 

Kamu yönetimi somut değil soyut bir husustur. 
Başka bir ifade ile kamu yönetimi dediğimiz yapı 
kurallardan ve bu kuralları koyan ve uygulayan 
kurumlar ile bu kurumların çalışanlarından oluş-
maktadır. Başarı için şart olan da kamu yöneti-
minin doğru tasarlanması kadar bu tasarlanan 
yapıyı işletecek olan kurum ve kişilerin görevlerini 
etkin olarak gerçekleştirebilmeleridir. 

Kamu personelinin ve özellikle de yöneti-
ci pozisyonunda olanların iyi eğitimli olmaları, 
eğitimlerinin sürekli güncellenmesi çok önem-
lidir. Bu sebeple tüm gelişmiş ülkeler, tarihte ol-
duğu gibi günümüzde de bu kişilerin eğitimine 
önem vermektedirler.

Tarihimizin önemli eğitim kurumlarından olan 
ve kendi kuruluş dönem itibarı ile de ilk kamu yö-
netici okulu olan Enderun deneyiminden alınacak 
çok dersler bulunmakta ise de, her kurum kendi 
dönemi içerisinde bir anlam ifade edecektir. Gü-

nümüzde Enderun Mektep yapısının aynen kurul-
ması doğru olmayacaktır ama tarihinde Enderun 
Mektebi gibi bir uygulamayı başarmış milletin ev-
latları olarak günümüz şartlarına uygun yeni ya-
pılanmaları inşa edebilmeliyiz. 

Kamu personelinin ve özelde de kamu yöne-
ticilerinin eğitimleri ile ilgili çok farklı çalışmalar-
da (Çalıştaylar, kongreler, raporlar, araştırmalar 
vb.) çok farklı modeller önerilmiştir. Bu modelle-
rin hangisinin daha etkin olacağını söylememiz 
mümkün değildir ama bu alanda ilgililerin ve 
uzmanların katılımları ile doğru model ve yön-
tem belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Bize göre kamu personelinin bir okuldan me-
zun olma şartı özellikle günümüzde anlamsız 
olacaktır. Çok farklı uzmanlık alanlarının olduğu, 
buna bağlı olarak kamunun farklı dallarda eğitim 
almış çalışan ve yöneticilere ihtiyacı vardır. Bunun 
için önerimizin genel hatları aşağıdaki gibidir:

-Merkezi yönetimlerde görev yapan personel 
ve idarecilerin eğitimleri için Cumhurbaşkanlı-
ğı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde veya onun 
kontrolünde çalışacak bir “Kamu Akademisi” 
kurulmasıdır. Yerel yönetimler için ise Türkiye Be-
lediyeler Birliği bünyesinde bulunan “Belediye 
Akademisi” Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi ile koordineli çalışmalıdır. Bu akademiler 
kurslar halinde eğitimler düzenlemelidir.

-Akademilerin uygulayacağı müfredat, uz-
manlardan oluşacak bir kurul tarafından belir-
lenmeli, belirli dönemlerde güncellenmelidir.

-Kamudaki yönetici pozisyonlarının en azından 
en üst düzey, üst düzey, orta düzey gibi kriterle-
re dayalı olarak sınıflandırılması/derecelendiril-
mesi yapılmalıdır. 

-Her derecedeki yönetici kadroları için alınması 
gereken asgari kurslar belirlenmelidir.

-Mevcut yönetici kadroları, hazırlanacak bir 
zaman dilimi içinde bu kurslara katılmalıdır. Yeni 
görevlendirmelerde ise bu kursları tamamlamış 
olma şartı aranmalıdır. 

-Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bünye-
lerinde yürüttükleri hizmet içi eğitimlerle ilgili 
olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofi-
si tarafından, asgari olarak verilmesi gereken 
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eğitim içerik ve saatleri belirlenmelidir. Kurum 
ve kuruluşlar kendi özelliklerine, yapacakları 
çalışmalara, amaç ve hedeflerine göre elbette 
çok farklı eğitimleri yine yapabilir/alabilirler. 

Bu sistemin veya bu alanda faydalı olaca-
ğı düşünülen başka bir sistemin etkin olarak 
yürütülebilmesi için asgari iki önlemin alınması 
gerekmektedir:

1)başta 657 sayalı Kanun olmak üzere, farklı 
mevzuatlara dayalı olarak ortaya çıkabilecek 
dirençleri engelleyebilmek için kanuni düzenle-
me yapılmalıdır. Zaten Anayasamızın 128. mad-
desinde yer alan “Üst kademe yöneticilerinin 
yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak 
düzenlenir” ifadesi bulunmaktadır ve bu ana-
yasal zorunluluk da karşılanmış olacaktır. 

2)Kamudaki görevlendirmelerde aranan 
şartları bypas etmek için sıklıkla kullanılan “ve-
kaleten atama/görevlendirme” usulü disipline 
edilmelidir. Bu tür vekaleten atamalara/görev-
lendirmelere süre şartı getirilmeli, zorunlu haller 
özel izne tabi tutulmalıdır.  

Bir ülkeyi elbette milletin hür iradesi ile seçil-
miş kişiler yönetir ama onların yönetimlerinin ic-
raya dönmesi ise ancak kamu çalışanları eli ile 
olmaktadır. Kamu çalışanları ne kadar ehliyetli 
ve liyakatli ise millet temsilcilerinin yönetim-
leri de o oranda başarılı olacaktır. Bu sebeple 
kamu personelinin ve yöneticilerinin eğitim so-
rununun çözümü, acil olarak gündeme alınması 
gereken konular işçinde olmalıdır. 
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