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TEŞEKKÜR VE SAYGIYLA...

Bütün bilgi birikimlerinin arkasında teşekkür edilebilecek çok 
fazla yapı, kişi, kurum-kuruluş, grup-toplum var. Bu sebeple 
kitaplardaki teşekkür bölümleri çok önemli. Ama bu kitapta-
ki teşekküre ek olarak toplumcu belediyecilik diye bir konuyu 
bugün konuşabiliyor olmamızı sağlayan, o dönemin bütün ya-
şayanlarına samimiyetlerinden ötürü teşekkür etmeyi önemsi-
yoruz. Bizler, akademide kendine yol bulmaya çalışan yolcula-
rız. Öğrenecek, biriktirecek, aktaracak, paylaşacak çok şey var. 
Bambaşka hayatlardan gelen bizlerin bu kitabın bir yerlerinde 
hayatlarımızın kesişmesine vesile olan, aklımıza kocaman soru 
işaretleri yerleştirip hep daha çok düşünmeye yönlendiren ve 
her şeyden öte özendiğimiz duruşlarıyla her zaman hevesimizi 
arttıran çok sevgili hocalarımıza teşekkür etmek isteriz. Şüphe-
siz bu kitapta bizleri birleştiren, birlikte, birbirine saygı duya-
rak üretmeyi bize aşılayan ve sürekli destek olan hocamız Prof. 
Dr. Hatice Kurtuluş’a teşekkürün en büyüğünü ediyoruz. Ken-
disi, fikirleri ve umutları iyi ki var ve iyi ki bizleri kendi rüzgâ-
rına dahil etti.

Bir metnin oluşması bir veya birkaç kişinin oturup yazma-
sıyla olmuyor. Yazabilmemiz için birlikte vakit geçiremediği-
miz ama her şeye rağmen sürekli elleri omzumuzda olan aile-
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lerimize sonsuz teşekkürler. Görünmez el diye bir şey varsa, o 
el en sevdiklerimizin bize olan inançlarından başka bir şey de-
ğil. Minnettarız.

Kitap için desteklerini esirgemeyenler, anılarını anlatarak 
sorularımıza cevap veren ve kendi hayatlarına bizleri konuk 
eden, bilgi kaynağımız olan o kadar çok kişi var ki... Bazen bir 
telefon görüşmesi, bazen e-postalar, bazen misafirlik, bazen 
çevrimiçi görüşmeler şeklinde iletişim kurduğumuz ve bizle-
ri aydınlatarak bu sürece destek olan herkese çok teşekkürler.

Bu kitabı ortaya çıkarmak son zamanlarda yaşadığımız en 
büyük heyecanlardan biriydi. Heyecanımıza ortak olan, her za-
man yanımızda olacağından emin olduğumuz herkese çok te-
şekkürler. İnsanların birbirine ihtiyacı var, bazen bir yere vir-
gül koymak için bazen bir cümle yazmak için bazense birlik-
te bir hikâye oluşturmak için... Hep dayanışmayla, hep sevgiy-
le, hep umutla, hep birlikte daha nice heyecanlar yaşamayı di-
liyoruz.

TUĞBA CANBULUT - SEZGİN SEZGİN
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ÖNSÖZ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Siyaset Bi-
limi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı’nda, 
“Kentsel Siyaset” dersi sırasında merak sardıkları; Türkiye’de 
Toplumcu Belediyecilik Deneyimi konusunda araştırmaları-
nı genişletip bu kitabı ortaya çıkaran Tuğba Canbulut ve Sez-
gin Sezgin, Türkiye’de kentsel siyaset alanına önemli bir katkı 
sunuyorlar. Bu katkı sadece 1970’lerin toplumcu belediyecilik 
kapsamında yapılan toplumcu kentsel hizmetler bakımından 
değil, aynı zamanda Türkiye’de merkez siyasetin karşısında 
yükselen, yerel siyasetin ve yerel demokratik arayışların mer-
kez üzerindeki etkilerini de ortaya koyması açısından önem ta-
şıyor. Türkiye’de 1970’lerde CHP’li belediye başkanları, dünya-
da 1968’den beri yükselen kentsel adalet ve özgürlük hareket-
leri ve yerel demokratik gelişmelerden de ilham alarak, uygula-
dıkları yerel politikalarla, yerel yönetimleri sadece hizmet üre-
ten yapılar olmaktan çıkarıp, merkezî siyasetin karşısında bir 
siyasi alternatif olarak ortaya çıkarmışlardır.

Türkiye’nin yerel yönetimler tarihinde, kentlerin yönetimin-
de dönüştürücü tarihsel evrelerden söz edilebilir. Bu evreler-
den birincisi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ti-
caretinde önemli noktalar haline gelen, belli şehirlerde ihtiyaç 
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duyulan modern kentsel hizmet ve düzenlemelerin sonucun-
da; şehirlerin yönetimlerinin Kadı’dan, Şehremaneti’ne geçme-
sidir. Bu süreçte, 19. yüzyılın son çeyreğinde ilk modern be-
lediye olarak İstanbul’da 6. Belediye Dairesi kurulur. Osmanlı 
modernleşme sürecinde kentlerin yönetimindeki ademimerke-
ziyetçi yaklaşım, 1921 Anayasası’nın da temel yaklaşımı olma-
sına rağmen, bu anayasa uygulanma olanağı bulunmadan, ya-
pılacak 1924 Anayasası güçlü bir merkeziyetçi yapıyı benimse-
yecektir.

Türkiye’de yerel yönetimler tarihinin ikinci evresi 1924 Ana-
yasası çerçevesinde yeniden şekillenen, 1930 tarihli Belediye 
Kanunu ile başlayacak dönemdir. Belediyeler Kanunu ile Şeh-
remaneti kaldırılacak ve şehrin valisi aynı zamanda belediye 
hizmetlerinden sorumlu olacaktır. Kent yönetimini tek baş-
lı hale getiren bu yasal düzenleme 1956’ya kadar sürecektir. 
Kentlerin merkezden atanmış valiler eliyle yönetildiği bu ya-
pıda, 1956’da valilik ve belediyelerin ayrılması teknik bir ayrıl-
madan ibaret kalacak, bu ayrılma, Demokrat Parti’nin özellik-
le İstanbul’da uygulayacağı radikal imar hareketlerine yasal ze-
min hazırlamaktan öteye gidemeyecektir. 1957’de Adnan Men-
deres’e İstanbul’un fahri belediye başkanı unvanı verilmesi bu 
süreçte merkezin, yerel üzerinde süren gücünü göstermesi açı-
sından anlamlıdır.

Yerel yönetimler açısından önemli üçüncü tarih, kentle-
rin yönetiminin, özerk kamu tüzel kişilikleri olarak kurulacak 
mahalli idarelere devredilmesi ve mahalli idarelere görevleriy-
le orantılı olarak gelir sağlanmasını düzenleyen 1961 Anayasa-
sı’dır. 1961 Anayasası’ndan sonra 1963’te yapılan ilk yerel se-
çimlerden sonra kentler artık halkın seçtiği belediye başkan-
ları tarafından yönetilecektir. 1963 yerel seçimlerinde İstan-
bul ve İzmir’i Adalet Partisi (AP) adayı, Ankara’yı ise Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) adayı kazanmıştır. Ancak İstanbul’da 
seçimi kazanan AP’li Nuri Eroğan, kamu görevinden zamanın-
da istifa etmemiş olduğundan, CHP’nin itirazıyla adaylığı düş-
müş ve yerine onun yarısı kadar oy almış olan CHP adayı Ha-
şim İşcan belediye başkanı olmuştur. 1968 yerel seçimlerinde 
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ise AP üç büyükşehirde yerel seçimleri kazanmıştır. AP’nin ge-
nel seçimleri ve yerel seçimleri kazanması nedeniyle 1970’le-
re kadar merkezle yerel yönetimler arasında bir siyasi iktidar 
mücadelesi yaşanmadığı gibi merkezin vesayeti yerel yönetici-
ler için bir sorun oluşturmamıştır. Ancak 1960’ların sonların-
dan itibaren dünyadaki eğilimlere de paralel olarak yükselen 
sol toplumsal hareketler ve sendikal gelişmeler CHP’nin için-
de radikal bir dönüşüm yaratmış ve sosyal demokrat fikirleri ile 
Ecevit 1972’de CHP’nin yeni lideri olmuştur. Bu yıllarda Avru-
pa’da, Lefebvre ve Castells’in yerel siyasetin önemini vurgula-
dıkları teorik çalışmaları, ABD’de Jane Jacops’un merkezî plan-
lamaya karşı yerelin özerkliğini savunan çalışmaları ve 1968’de 
mekânsal talepleri de barındıran özgürlükçü kentsel hareket-
lerle, Türkiye’de yükselen sol dalga ve CHP’deki bu değişim eş-
zamanlıdır. Bu eşzamanlılık ve Türkiye’deki demokratik talep-
ler 1973 yerel seçimlerinde CHP’nin büyük bir zafer kazanma-
sına neden olmuştur.

Türkiye’nin yerel yönetimler tarihinde dördüncü evre ola-
rak kabul edilebilecek bu dönemi, yerel yönetim anlayışında 
önemli dönüşümlerin ve kentsel siyasetin yükselişinin başlan-
gıcı olarak ele almak mümkündür. Bu nedenle de bu kitaptaki 
makalelerde olduğu gibi, bu dönemi analiz eden çalışmalar, gü-
nümüzde merkezî ve yerel siyaset arasındaki siyasi iktidar mü-
cadelelerinin ve yetki paylaşımı sorunlarının analiz edilmesin-
de yol gösterici olabilir.

1973’te CHP, otuz üç ilin belediye başkanlıklarını kazanır-
ken, AP’nin başarısı yirmi iki ille sınırlı kalmıştır. Bu seçimler-
de ilk defa CHP üç büyük kentin belediye başkanlığını kazan-
mıştır. İstanbul’da Ahmet İsvan, Ankara’da Vedat Dalokay ve 
İzmir’de İhsan Alyanak’ın belediye başkanı olduğu bu seçim-
lerden sonra, CHP’li belediye başkanlarının kentsel politikala-
rı ve belediye hizmetlerindeki uygulamaları toplumcu beledi-
yecilik olarak adlandırılacaktır. Türkiye’nin son derece merke-
ziyetçi siyasi yapısında bir kırılma noktası olarak yerel siyase-
tin yükselişi de bu belediyecilik modeli ile başlayacaktır. Kentli 
halkın yönetime katılımı, kentsel hizmetlerin yerinden üretimi 
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ve dağıtımı, kentli halkın ihtiyaçları ve kamu yararını esas alan 
öz kaynak yaratma ve bölüşümde adalet gibi unsurlar, merkezî 
siyasete paralel bir yerel siyasi alanın doğmasını beraberinde 
getirecektir. 1973 seçimlerinden sonra CHP içinde devletçilik-
ten halkçılığa doğru değişen söylem ve dünyada yükselen öz-
gürlükçü yerel siyasetin de etkisi ile CHP’li belediye başkanla-
rının toplumcu belediyecilik uygulamalarıyla, Türkiye’de yerel 
siyaset, siyasetin yapısal bir unsuru haline gelecektir.

1970’li yıllar, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de 
başlayan toplumsal değişme ve kırdan kente göçlerle, kentlerde 
kümeleşen toplumsal sorunlara karşı sınıfsal bir farkındalığın 
da biçimlendiği, örgütlendiği dönemdir. Bu nedenle 1973-1980 
dönemi toplumcu belediyecilik uygulamaları, modern kentsel 
siyaset ve merkezî siyaset üzerinde belirleyici olmuştur. 1973-
1977 döneminde özellikle İstanbul’da İsvan’ın, Ankara’da Da-
lokay’ın ve İzmit’te Erol Köse’nin belediyenin bütün karar ve 
uygulamalarında kamu yararı ilkesini temel alan yönetim yak-
laşımları, kamusal kaynakların, kentlerin emekçi sınıflarının 
lehine topluma transferini sağlayacak mekanizmaların gelişti-
rilmesini içeriyordu. Halkçı belediye başkanları olarak adlandı-
rılan bu yerel yöneticiler, halkın temel ihtiyaçlarının karşılan-
masına yönelik mal ve hizmetlerin kamu kaynakları ile üretil-
mesi ve dağıtımında yerel kaynakları devreye sokarak, kentle 
ilgili kararlara halkın katılımını sağlayacak demokratik meka-
nizmalar geliştiriyorlardı.

1973-1977 döneminde CHP’li belediye başkanlarının benim-
sediği toplumcu belediyecilik modeli, kentli toplumsal sınıfla-
rın büyük desteğini alarak, 1977 yerel seçimlerinde CHP’nin 
tarihinde alacağı en yüksek oy oranına ulaşmasında önemli et-
menlerden biri olmuştur. Ancak toplumcu belediyecilik dene-
yimlerini CHP için bir siyasi modele dönüştürecek seçim prog-
ramlarının hazırlanmasında aktif rol alan bu belediye başkan-
ları, geniş halk desteğine rağmen, Ecevit tarafından ikinci kez 
belediye başkan adayı olarak gösterilmemişlerdir. Bu durumu 
yerel siyasetin toplum üzerindeki gücünün, merkezî siyaset ta-
rafından fark edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir iktidar mü-
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cadelesi olarak yorumlamak mümkündür. 1973 öncesinde par-
tilerin, yerel yönetimler tarafından geliştirilmiş, merkez politi-
kalarından bağımsız bir demokratik söylemi bulunmuyordu. 
1973’te seçilen CHP’li belediye başkanları ilk defa merkezî ida-
renin karşısında söz söyleyen, yerel demokratik uygulama ve 
girişimlerde bulunan bir yerel siyasi tavrı ortaya koymaktay-
dılar. Yerelden yükselen bu demokratik siyasi tavır ve beledi-
yecilik uygulamaları merkez siyasete bir alternatif oluşturmak-
ta ve CHP içinde merkezî yöneticiler ile yerelde seçilmiş bele-
diye başkanları arasında merkezle yerel arasında iktidar müca-
delesine neden olmaktaydı. Oysa 1973-1977 arasında özellikle 
Ankara, İstanbul ve İzmit belediye başkanlarının, bu toplumcu 
belediyecilik uygulamalarının yarattığı toplumsal destek ve ha-
zırladıkları parti seçim programı sayesinde, 1977 yılı yerel se-
çimlerinde CHP 1973’ten daha büyük bir başarıya imza atarak, 
altmış yedi ilden kırk ikisinde belediye başkanlıklarını kazan-
mıştır. Dolayısıyla 1977 seçimleri CHP’nin kentsel siyaset ala-
nında ortaya çıkan siyasi gücü ile parti merkezi arasındaki ik-
tidar geriliminin de açığa çıktığı bir seçim olmuştu. Bu süreçte 
parti içi iktidar mücadelesi ve CHP parti merkezinin yerel siya-
setin önemini kavrayamamış olması, sonraki yıllarda uzun sü-
re CHP’nin bir iktidar alternatifi olamamasının belki de en te-
mel nedenlerinden biri olacaktır. CHP yerel siyasette, dünya-
daki yeni demokrasi rüzgârlarını da yelkenine doldurarak güç-
lü bir iktidar alternatifi olmuşken, bu yelkeni kendi elleriyle 
söndürmüştür. Oysa yerelde yükselen kentsel siyasetin yarat-
tığı iktidar imkânı, Türkiye’nin sağ-muhafazakâr partileri tara-
fından fark edilmişti. Bu nedenle 1977 seçimlerinde CHP’nin, 
üç büyük kent dahil olmak üzere kazandığı kırk iki kentin be-
lediye başkanları, AP, MHP ve MSP koalisyonlarından oluşan 
Milli Cephe Hükümetleri’nin ağır idari ve mali vesayeti/engel-
lemeleri ile karşı karşıya kaldılar. Bir önceki dönemde başlatı-
lan toplumcu belediyecilik uygulamalarıyla geliştirilen beledi-
ye hizmetlerinin sürdürülmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi 
akamete uğratıldı. Böylece 1977’den 1980 askerî darbesine gi-
den üç yıl içinde CHP’li belediye başkanları hizmet üretemez, 
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borçlarını ve belediye çalışanlarının maaşlarını ödeyemez hale 
getirilerek, halk desteğini kaybetmeleri amaçlanmıştır.

Türkiye’nin 1970’li yılları, resmî tarihyazımı çerçevesinde 
“Türkiye’de anarşinin hâkim olduğu, sağ ve sol örgütler ara-
sındaki kanlı çatışmalar ve yağ, tüp, gaz kuyrukları ile betim-
lenen mal kıtlıkları, merkezinde ele alınmıştır. Oysa Türki-
ye’nin 1970’li yılları, dünya ile aynı zamanda gelişen demokra-
si arayışlarının ve daha sonraki yıllarda Avrupa Yerel Yönetim-
ler Özerklik Şartları ve Avrupa Kentsel Şartı’nın benimseyece-
ği ilkelerin bir kısmını uygulamaya koymayı deneyen yerel yö-
netim deneyimlerinin yaşandığı yıllardır. 1970’ler, Türkiye’nin 
modern siyasi tarihinde, kentsel siyaset ve yerel yönetimler ta-
rihinde hak ettiği kadar akademik ilgiye mahzar olmamıştır. 
Ancak günümüzde yaşanan pek çok siyasi gelişme ve parti içi 
dinamikleri kavramak için 1970’lerin deneyimi çok öğreticidir. 
Özellikle CHP’nin 1973-1977 arasında yakaladığı iktidar ivme-
sinin sönümlenmesinde, bütün dışsal nedenlerin yanında par-
ti-içi iktidar mücadelelerinin payını da cesurca analiz etmesi 
gerekiyor. 2019 yerel seçimlerindeki başarısını bir iktidar alter-
natifine dönüştürebilmesi için CHP’nin toplumcu belediyecilik 
olarak tanımlanmış bu tarihsel deneyimi sadece bir başarı hikâ-
yesi olarak değil, aynı zamanda parti-içi iktidar mücadelelerine 
yönelik bir öz eleştiri ile birlikte ele alması gerekiyor.

Bu kitapta yer alan yazılar bu tartışmayı açabilmeyi ve geniş-
letebilmeyi başarabilirlerse, Türkiye’nin 1970’li yıllarına dair ye-
ni araştırmaları teşvik ederek, burada ele alınmayan, diğer top-
lumcu belediyecilik örneklerinin de izlerinin sürülmesine da-
ir bir heyecan yaratabilir. Farklı coğrafi-ekonomik-kültürel for-
masyonlarda ve farklı ölçeklerdeki şehir ve kasabalarda yaşan-
mış olan toplumcu belediyecilik örneklerini ortaya çıkarabil-
mek, bir taraftan yerelden yükselen bu cesur demokratik adımı, 
demokrasi tarihimizde hak ettiği yere yerleştirme, diğer taraf-
tan da Türkiye’de merkez ve yerel siyasi elitin iktidar paylaşımı 
sorununa dair güçlü bir eleştiri yapma olanağını bize verebilir.

HATİCE KURTULUŞ


