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 1970’li yıllarda Dünyada yükselişe geçen neoliberal ekonomi politikaları 1980 Askeri 

Darbesi sonucu yaratılan siyasal ve sosyal ortamda Türkiye’de de ciddi bir yaşam alanı 

kazandı ve serpildi.  Askeri Müdahale, bir yanda sermaye birikiminin tekelleşmesini ve neoliberal 

ekonomi politikaların uygulanmasını kolaylaştırırken, diğer yandan da toplumsal muhalefetin her 

kademede baskılandığı bir ortamın doğmasına yol açtı.  Darbe sonrasında oluşan siyasal iklimde 

Türkiye'de toplum çok seslilik ve çoğulculuğa dayalı örgütlü yapısını giderek kaybettiği bir sürece 

girdi.    

 Bu ortamda, yer yer açıktan da destek görerek önü açılan tek ve en geniş toplum 

kesimini temsil eden inanç temelli siyasetler öne çıktı.  Dünyada neoliberal politikaların 

uygulanmasında otoriteryan rejimler önemli rol üstlenirken, Türkiye'de bu konudaki uygulamalar 

"Siyasal İslam" kökenli, inanç siyaseti üzerinden örgütlenen iktidarlar tarafından gerçekleştirildi.   

 Bugün gelinen noktada demokrasi ve demokrasinin değerlerinin en önemli güvencesi 

olan hukukun önemli ölçüde yara aldığı, yer yer hiçe sayılarak, toplumun bir "korku 

düzeni" altında çoğunlukçu ve tek boyutlu bir siyasal rejime doğru hızla yönlendirildiği 

bir dönem yaşanmaktadır.  Bu durumun bugün için geçerli olmasının temelinde 1980 askeri 

müdahalesi ile gerçekleştirilen örgütsüz toplum yapısı, dağınık ve birbirlerinden kopuk parçalar 

halinde var olma çabasını sürdüren bir toplumsal muhalefet yatmaktadır.  Dolayısıyla ortada bir siyasal 

temsil ve etki sorunu vardır ve bu sorunun adı “Yerelde ve Merkezde Demokrasi Sorunudur.” Yerel 

Yönetimler konusu da geçmişteki iyi örnekleri hem de geleceğe yönelik önermeler açısından bu bakış 

açısı ile değerlendirilmelidir.   

 1970'li yıllardaki Belediyecilik uygulamalarının göreceli olarak hukukun daha sağlıklı 

işlediği, merkezi yönetim ve parlamenter düzenin yine göreceli olarak çoğulcu yapı 

içinde daha etkin işletilebildiği bir dönemde gerçekleştirildiği bir gerçektir. Öte yandan 

burada gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin merkezi iktidar ve iktidarın yereldeki temsilcileri 

tarafında ciddi olarak ve sıklıkla engellendiği, onaylanmadığı ve baskılandığı sıkça görülmüştür.  Bu 

durumlarda ilerici, sosyal demokrat siyasetin yerel yönetimlerdeki temsilcilerinin doğrudan halka 

giderek, taban örgütlenmeleri ile belediye meclislerinde bir etki oluşturdukları ve pekçok uygulamayı 

tabanın taleplerini örgütleyerek gerçekleştirdikleri görülmektedir. Zamanın hukuk düzeni ve merkezi 

yönetim yapılarının toplumsal örgütlenmeleri öyle veya böyle mümkün kılan bir işleyiş içinde olmaları 

bu tür uygulamaları da mümkün kılmıştır.  

 Bugün de yerel yönetimler siyasetin merkezini oluşturmaktadır ve yapılan projeler 

siyasallaştırılarak vatandaşa ulaştırıldığında değer kazanacaktır.  Bundan ötürü, “Belediye 

siyaset yeri değil” yahut “Şimdi siyaset zamanı değil” gibi sloganlar ile özetlenebilecek yerel 

yöneticilik yaklaşımı geçerli bir yaklaşım değildir.  Yerel yönetimlerin halkın “gerçek sorunlarını” 

ortaya koyarak, bunlara “gerçek çözümler” üretmeyi çalışmalarının merkezine almaları esastır ve bu 

yaklaşım doğrudan siyasetin kendisi, yaşayan siyasetin canlı bir tezahürüdür.   



  
 

 

 Bu bağlamda, Türkiye’yi yönetme pratiğinin Adalet ve Kalkınma Partisi’ne 1994 Yerel 

Seçimleri ile geçtiği ve bu nedenle 2019 Yerel Seçimlerinde kazanılan belediyelerin  bir 

sonraki Genel Seçimler için belirleyici olacağı unutulmamalıdır.  Özellikle büyükşehirlerin 

sahip oldukları mali ve hukuki güçleri ile buna önderlik yapmalı, duruşlarını buna göre 

düzenlemelidirler.  Buradan hareketle, yerel yönetimlerin "yerelde ve yerelden" oluşturulacak eşitlikçi, 

katılımcı ve işleyen örnekleri ile gerçek bir demokrasi modelini genele (merkeze) taşımaları önemli bir 

hedef olarak ortaya konulmalıdır.  Bu hedef, bugün ülkede temsil ve demokrasi alanında yaşanılan 

darboğazın aşılmasında önemli bir çözüm alternatifi olarak değerlendirilmektedir.  Yerelden kurulacak 

toplumsal örgütlenmeler,  çözümü “lider” kişide değil, kendisi için en iyisine karar veren "yurttaşın" 

yaratılması ve bu yurttaşların karar ve yönetim süreçlerine katılımlarını öngören sistemlere 

dayandırılmalıdır.  .   

 Öte yandan, günün siyasi ve sosyal ortamının iktidarın el değiştirmeye yerelden 

başladığı 1994 koşullarında olmadığını, dolayısıyla yerelden genele yönelecek bir 

hareketin başarı şansıın çok sınırlı olacağı da değerlendirilmektedir. Hukukun 

saygınlığının zedelendiği, basının çok büyük bir kısmının iktidarın kontrolünde olduğu, eşit şartlarda 

yarışılmayan seçimlerin yapıldığı, büyük ölçüde değişen büyükşehir yasalarının yerel yönetimler 

üzerindeki baskılayıcı etkileri düşünüldüğünde, yerel yönetimler siyaset alternatiflerini ulusal düzeye 

taşımakta büyük zorluklarla karşılaşacaklardır.  

 Dolayısıyla, Merkezi iktidarı hedefleyen programların içinde, hele de sosyal demokrat 

iddiası olan partilerde, Genel Merkez düzeyinde kapsamlı ve kapsayıcı yaklaşımlarla 

yerel yönetim politikaları özel bir yer almalı, diğer siyasetlere kıyasla "ayrıştıcı" bir 

içerik, "farklı" bir vurgu ile ele alınmalıdır.  Merkez’de oluşturulacak olan genel politika 

yaklaşımları, yerel yönetimlerin bir bütünlük sergilemesi açısından elzem olup, tüm ülkede yayılacak 

ortak bir belediyecilik kavramının yaratılmasını desteklemelidir.  Bu bütüncül yaklaşım, yerel yönetim 

iktidarlarının sürekliliğinin de güvencesi olacaktır. 

 Zamanın ruhu içinde Genel Merkez'de alınan kararların ve izlenen politik çizginin 

toplumun siyasal eğilimlerini şekillendirmede yerel yönetimlerin uygulamalarına göre 

daha baskın olduğu düşüncesinin hakim olduğu görülmektedir.  Bu görüşün bir parçası da 

Genel Merkezin izlediği politikaların bazen yerel yöneticilerin tüm yaptıklarının boşa çıkması gibi 

sonuçlar da yaratabiliyor oluşudur.  Dolayısıyla burada Merkez-Yerel uyumu her bakımdan son derece 

önemli bir politika zemini oluşturmakta, politikaların etkinliğini karşılıklı olarak derinden 

etkilemektedir. 

 Burada öne çıkan konulardan biri de yerel yönetim kadrolarının belirlenmesinde parti-

içi demokrasinin samimi ve etkili olarak işletilmesi konusudur.  Bunun yanında yerel 

yönetimlerde parti politikalarını özümsemiş, partinin siyaset duruşu ile barışık, ilgili bölgedeki yerel 

yönetim ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve bilgi düzeyinde kadroların adaylaştırılması ve görev 

almaları yerel yönetim siyasetinin en temel unsuru olarak değerlendirilmektedir.  

Özetle; Vatandaş bir belediyedeki uygulamanın bir diğer belediyedeki uygulamalardan nasıl 

farklılaştığını görmelidir, görmeyi bekler.  Belli bir ortak siyaseti temsil eden yerel yönetimlerin bazı 

alanlardaki uygulamalarda ortak duruş sergilemelerinin sağlanması bu beklentiyi gerçekçi ve sağlıklı 

bir şekilde karşılayacak, seçmen nezdinde burada temsil edilen siyaseti özendirecek, buna saygınlık 

kazandıracak ve bu siyaset toplumsal bir çekim alanı yapacaktır.  

 

İlerici, sosyal demokrat, demokrat kimlikli yerel yönetimlerin, şeffaf, hesap veren-hesap soran, 

katılımcı ve mutlaka kapsayıcı idari yapılar oluşturmaları gereklidir.  Yerel'in sesini karar ve 

uygulamaya taşıyacak olan bu yapı, idare ile siyaseti, siyaset ile vatandaşı 7/24 buluşturan bir yapı 

olmak durumundadır.  Bu ise temsil edilen siyaset ile vatandaş arasında sağlam ve uzun ömürlü bir 

güven bağı oluşturacaktır.  Yerel yönetimlerin "demokrasinin çiçek bahçeleri" oldukları ve barışık ve 

mutlu bir toplumun oluşturulmasında en büyük rolü üstlendikleri unulmamalıdır.   

 


