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sUNUŞ
Bu çalışma, önemli ölçüde, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel 

Yönetimler Teşkilatının (UCLG) dünya belediyecilik hareketinin 

100. yılına ilişkin yürüttüğü ve bu teşkilatın 2013 Dünya Kongre-

si’ne sunduğu çalışmalara yaptığım katkıların, biraz farklı bir dil 

ve biçimde yeniden düzenlenmesinden oluşmaktadır.

Çalışmanın “Uluslararası Belediyecilik Hareketi Üstüne Not-

lar” başlıklı birinci bölümünde uluslararasıcılık, belediyecilik ve 

yerel/kentsel sosyal hareket kavramlarını içeren kısa bir tanımla-

ma çabası, 1913’te Uluslararası Yerel Yönetimler Birliğinin (IULA) 

kuruluşu ile başlayıp 1950’li yıllara dek süren dönemi kapsayan 

kısa bir tarih, 1950’li yılların ortalarında uluslararası belediyecilik 

hareketinde ortaya çıkan yeni yüzler, FMCU’nun kuruluşu, kısaca 

1960’lı ve 70’li yılların dünyası, 1980’li yıllarda ortaya çıkan Metro-

polis oluşumu, kısaca 1980’li ve 90’lı yılların dünyası, uluslararası 

belediyecilik hareketinin birleşme süreci (1996-2004), UCLGnin 

2004 yılındaki kuruluşu ve temel hedef ve ilkeleri, UCLG’nin ilk 

on yılının değerlendirilmesi ve sonuç yerine alt bölümlerine yer 

veriliyor.

Çalışmanın “Belediyecilik Maceralarım ya da Uluslararası Bele-

diyecilik Hareketi İçinde 40 Yıl (1973-2013)” başlıklı ikinci bölümün-

de ise bu hareketin son 40 yılı içinde gözlemci, aktif katılımcı, ara-

bulucu/kolaylaştırıcı, siyasal ve yönetimsel yetkili ve sorumlu gibi 

çeşitli roller üstlenmiş bir kişi olarak bu alandaki deneyimlerimin 

kısa bir özeti sunuluyor.

Türkçede, bu boyutlarda bir ilk niteliğinde olan bu çalışma; 

bilgilenme, bilgilendirme, bilgi ve deneyim paylaşma ağırlıklı bir 

amaç güdüyor. Bu nedenle, eleştirel niteliği sınırlıdır ve gelişme-

ye muhtaçtır. Ayrıca, bu hareketin içinde kişisel olarak yer aldığım 

ya da sorumluluk taşıdığım döneme ilişkin görüşlerimin nesnelli-
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ği -ne kadar çabalamış olsam da- kuşkusuz tartışmalıdır. Bu alan-

da beni düzeltecek okurlarıma ve dostlarıma şimdiden minnet 

duyarım.

Uluslararası belediyecilik hareketinin tarihi, büyük ölçüde aynı 

hedef ve amaçları gütmesine rağmen -aldığı biçimler, başvurdu-

ğu yöntemler açısından- farklı, çoğul ve yer yer çelişik nitelikler 

taşımıştır. Bu tarih, birçok hareketin tarihinde olduğu gibi, kon-

jonktürel değişimler, zaman zaman tereddütler, iç ayrışma ve 

mücadelelerden nasibini almıştır. Tüm bunlara rağmen en az 

yüzyıl boyunca bu hareket ve bu hareket içinde yer alanlar, ulusal 

ihtilafları ve sınırları aşarak evrensel bir insanlık buluşma ve daya-

nışmasının peşini bırakmamış ve yaşadığı tüm güçlüklere (politik, 

ekonomik, kültürel vb.) karşın 20. yüzyılın acımasız iki dünya sava-

şı sırasında bile -sınırlı da olsa- varlığını sürdürmeyi başarmıştır.

Kuşkusuz, dün olduğu gibi, bugün de dünyada birçok spesif ik 

amaçlı belediye, kent ya da yerel yönetimin oluşturduğu uluslara-

rası girişimler vardır ve yarın da olacaktır. Buradaki çalışmada yüz-

yıllık tarihsel geleneği -kısa ve zorunlu aralıklar dışında- sürdüren 

ya da temsil eden ve bugün küresel ölçekte en geniş ve kapsayıcı 

amaçlara, program ve girişimlere, yaygın örgütlenme yapısına ve 

en yüksek temsil kabiliyetine sahip bulunan (IULA, FMCU, Metro-

polis’in kurucu ortakları olduğu) Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel 

Yönetimler Teşkilatı (UCLG) üzerinde odaklanılmaktadır.

Bu kitabın oluşmasına katkısını esirgemeyen, başta Besim Dal-

gıç, Cenk Tıkız, Josep Roig ve Mark Andrevv Szawlowski olmak 

üzere tüm dostlarıma teşekkür ederim. Ayrıca, bu çalışmanın ba-

sılmasına öncülük eden Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına 

ve Birlik Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan’a ve çalışma arkadaş-

larına teşekkürlerimi sunarım.

selahattin Yıldırım
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