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Değerli Okuyucular,

Çok düzeyli yönetişimin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen yerel yönetimler, demokrasinin en etkin 
şekilde hayata geçirildiği idari birimlerdir. Bu toplumsal ve siyasal örgütlenme modeli, çağdaş dünyanın 
hemen her alanında artan yerelleşme taleplerine cevap veren ve kent insanının şehir yönetimine katılmasına 
imkan sağlayan yönetişim unsurlarıdır. Bu nedenle yerel yönetimler ve yerel hizmetler, hem politik hem 
de sosyal yaşamda doğrudan karşılığı olan önemli bir yere sahiptir. Başka bir deyişle, yerel yönetimler için 
çalışmak, şehir ve toplum için çalışmaktır. 

Bu düşüncelerle 2010 yılında Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölge Teşkilatı’nda Genel Sekreterlik görevine 
başladığım ve kökleri 100 yıldan daha uzun bir geçmişe dayanan UCLG, benim için her zaman ayrı bir yere 
sahip olmuştur. Bu asırlık çınarın dünyanın en aktif ve kapsayıcı yerel yönetim ağına dönüşmesine katkı 
sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyorum. UCLG’nin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen isimlerin 
birinci elden tecrübelerini aktardıkları bu yayın aracılığıyla, küresel belediyecilik hareketinin serüvenini 
sizlerle buluşturmuş olmaktan ayrıca onur duyuyorum.

Hukuki merkezi Brüksel’de, sekretaryası Lahey’de bulunan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’ne (IULA) 
bağlı olarak, T.C. Bakanlar Kurulu’nun 11.09.1987 tarihli kararıyla “Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği 
Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölgesel Teşkilatı (IULA-EMME)” adıyla kurulduk. IULA’nın, 1957 yılında 
kurulan “Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (FMCU-UTO)” ve 1985 yılında kurulan “METROPOLIS” 
teşkilatlarıyla birleşmesi ve 2004 yılında Paris’teki kongrede aldığı kararla ismini Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) olarak değiştirmesiyle birlikte, bizler de kendi Genel Kurulumuzda 
aldığımız kararla IULA-EMME olan adımızı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) olarak güncelledik. 

Hikayenin UCLG ismiyle varlığını sürdürmesi 2004 gibi görece yakın bir tarihe dayansa da, devraldığı mirasın 
kökleri Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesine kadar uzanır. Sanayi Devrimi’nin ardından, özellikle Batı 
ülkelerinde hızla artan kentleşme ve göç hareketleri, şehirleri bir arada çalışmaya ve önceliklerini uluslararası 
platformlarda birlikte seslendirmeye teşvik etmişti. Bu şartlar, UCLG’nin üç sacayağından biri olan IULA’nın 
temellerinin 1913 yılında atılmasında etkili oldu. 

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde ise yıkıcı savaşların en büyük mağdurlarından olan kentler, iyileşme 
süreçlerini hızlandırmak ve benzer yıkımları tekrar yaşamamak için barış köprüleri kurma çabalarını 
hızlandırmıştı. UCLG’nin seleflerinden olan FMCU-UTO, bu çabaların bir ürünü olarak 1957 yılında kuruldu. 
Kent ve şehre ilişkin konuların çok boyutlu bir kimlik kazandığı 1980’li yıllara gelindiğinde ise, bu kompleks 
sorunlarla mücadele eden metropolleri bir araya getiren METROPOLIS meydana getirildi. Böylece UCLG 
logosunda da sembolize edilen 3 ayaklı birleşmenin aktörleri küresel belediye hareketindeki yerlerini aldı. 
1996 yılında, benim de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevim sebebiyle bizzat organizasyonunda yer 
aldığım HABITAT II Konferansı ile birlikte yerel yönetim ağlarının birleşme süreci başladı. 

Sunuş



1913 
2013

2004 yılına gelindiğinde, yapılan isim değişikliğiyle birlikte yerel yönetim hareketi ivme kazanmaya devam 
etti.  UCLG’nin ilk başkanı, 2004–2007 ve 2007–2010 yılları arasında 2 dönem boyunca görev yapan Paris 
Belediye Başkanı Bertrand Delanoe oldu.

UCLG’nin ilk kongresinden itibaren MEWA Bölgesi’nin önceliklerini ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde dile 
getirmeye ve şehirlerimizi daha görünür kılmaya çalıştık.  2007 yılında Bölgemizden UCLG Eş Başkanlığına 
seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş, 2010-2013 ve 2013-2016 dönemlerinde 
UCLG Başkanı olarak bölgemizi en başarılı şekilde temsil etti. Sayın Topbaş 2016 yılında Bogota’da 
düzenlenen Kongre’de başkanlığı Güney Afrika Belediyeler Birliği Başkanı Mpo Parks Tau’ya bıraksa da, 
bölgemizin başkanlık divanı içerisindeki temsiliyeti Türkiye’den Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
dönemin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Tahir Akyürek’in Eş Başkan seçilmesi ile devam etti. Son 
olarak 2019 yılında Güney Afrika’nın Durban kentinde düzenlenen UCLG Kongresi ile Fas’tan Al Hocaima 
Belediye Başkanı Dr. Mohamed Boudra, UCLG’nin 2019-2022 Dönem Başkanı olarak seçildi. Yeni yapıda 
bölgemiz yine Eş Başkanlık düzeyinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Başkanı Sn. Uğur İbrahim Altay tarafından temsil edilmeye devam edecek.

Bu uzun serüven içerisinde UCLG Dünya Teşkilatı’nın bir parçası olarak birçok yerel yönetim lideri ile birlikte 
çalıştık. İsimlerini tek tek belirtme imkanım olmayan çalışma arkadaşlarımın bugün gelinen noktadaki 
emekleri yadsınamaz. 

Kökleri, 1913 yılında salınan ve bugün tüm kıtalardan toplamda 240 binin üzerinde üye belediye/belediye 
birliğine sahip ve dünya nüfusunun %70’ine doğrudan hitap etme imkanına ulaşmış asırlık bir çınar 
haline gelen bu organizasyon, bir inanmışlık ve çabanın eseri. Bu serüvende emeği geçen tüm dostlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.

UCLG’nin, bugünkü enerjisini asırlar boyu saklaması temennisiyle.

Mehmet DUMAN 
UCLG-MEWA Genel Sekreteri 
İstanbul, 2020
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Yüz yıl önce, UCLG’nin kurucu teşkilatlarından biri olan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA), ilk 
kongresini Belçika’nın Gent kentinde düzenledi. Uluslararası ilişkilerin ve adem-i merkeziyetçi işbirliğinin 
“sinir merkezi” olan bu birlik, uluslararası belediye hareketinin başlangıcına işaret ediyordu. 

Yüzüncü yıl kutlamaları çerçevesinde UCLG, bu hareketi onurlandırmak üzere bir tanıklıklar koleksiyonu 
yayınlıyor. Bu çalışma, deneyimlerini bizlerle paylaşma nezaketini gösteren birçok kişinin katkısıyla 
hazırlanan ortak bir projedir.

UCLG-MEWA Eski Genel Sekreteri Selahattin Yıldırım, hareketin başladığı günden bu yana atılan en önemli 
adımların izini sürerek bizlerle harekete dair vizyonunu paylaşıyor. Bu giriş yazısı ve aynı zamanda Pierre-
Yves Saunier ve Renaud Payre’ın akademik katkıları, araştırmaya rehberlik etmeleri açısından oldukça 
faydalı oldu. 

UCLG Başkanlığı ve Dünya Sekreteryası olarak projeye katkıda bulunan herkese, özellikle tanıklıkları için 
Elisabeth Gateau, Jean-Pierre MBassi, Paolo Morello, Margarita Obiols, Antonia Sabartes, Alain le Saux, 
Jeremy Smith, Jean- Marie Tétart ve Peter Woods’a, ve 2013 yılına uzanmış olan uluslararası hareketimizin 
inşasında ve güçlendirilmesinde payı olan kadın-erkek herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Önsöz

UCLG Dünya Sekretaryası 
Barselona, 2013
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Uluslararası 
Belediye 
Hareketine 
Dair Notlar

Selahattin Yıldırım
Temmuz 2013, İstanbul
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Tanımların sınırlayıcı ve 
“kaçınılmaz bir tekrara dayanan” 
doğasının farkındayım.

Ancak yine de bazı başlangıç 
noktalarından yola çıkma ihtiyacı 
duyuyorum. 

Bana göre Uluslararası Belediye 
Hareketi’ni oluşturan temel 
unsurlar ya da kavramlar 
aşağıdaki gibidir.   

Uluslararası Belediye 
Hareketi*

“Her tanım tehlikelidir.”

ERASMUS, Adagia

Kısa Bir Tanım 
Girişimi

*Burada ifade edilen görüşler tümüyle 
bana aittir; başka kişi ya da kurumları 
temsil etmemektedir.
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Uluslararasıcılık ya da kozmopolitanizm; evrensel insanlığa, özgürlüğe, 
insan onuruna ve kardeşliğe adanmışlık, milliyetlere ve sınırlara 
bakılmaksızın dünyadaki tüm bireylerin insan olmaları hasebiyle ortak 
amaç ve menfaatler doğrultusunda hareket edebileceğine olan inanç, verilen 
dayanışma taahhüdü ve söz konusu amaç ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi 
şeklinde tanımlanabilir.

Uluslararasıcı veya kozmopolit yaklaşım, dünyanın dört bir yanından çeşitli 
köklerin, kültürlerin, inançların, geleneklerin, fikirlerin ve hareketlerin, 
binlerce yıllık zaman içerisinde bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır.

Yunan stoacılığından günümüz evrenselciliğine kadar tarihteki tüm insan 
ülküleri ve nizamları, hakiki bir küresel ve birleşmiş insanlık oluşturmak 
için fikirler ve uygulamalar geliştirmiştir. 

Yunan ve Roma stoacılığı, insanı yalnızca kendi toplumunun (şehir, devlet, 
vs.) bir üyesi olarak değil, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olarak 
görüyordu. 

Benzer görüşler; Yahudilik geleneğinde (Sayılar Kitabı’nda geliştirilen 
dokunulmazlık ve misafirperverlik hakkı gibi), Hristiyanlık geleneğinde 
(özellikle dünya vatandaşlığı fikrini açıkça ortaya koyan Aziz Pavlus’un 
öğretilerinde), İslam mutasavvıflarının öğretilerinde (evrensel sevginin 
ve kardeşliğin tüm kâinatı kapladığını öne süren Mevlana Celaleddin-i 
Rumi ve Muhyiddin İbnü’l-Arabi gibi), Hinduizm geleneğinde (Vedizm’in 
dünya görüşü), Taoculuk geleneğinde (Tao her şeyi kapsar ve sınırı yoktur), 
Budizm geleneğinde (her varlığı içine alan, evrensel kendini gerçekleştirme 
ülküsü) ve diğer yerel dinlerde de bulunmaktadır. Bu görüşler aynı 
zamanda, modern çağın uluslararasıcı sosyal ve siyasal fikir ve hareketleri 
ile çeşitli felsefe, bilim, sanat, edebiyat, müzik ve spor akımlarında da 
kendisini göstermektedir. 

Edward Said’e göre hakiki “evrensellik; geçmişimizin, dilimizin, 
milliyetimizin bize sunduğu ucuz kesinliklerin ötesine geçmek için risk 
almaktır”. Bu kesinlikler çoğu zaman ötekilerin gerçekliklerini görmekten 
bizi alıkoyar. 

Açık sözlülük, hoşgörü, açık fikirlilik, kültürlülük, misafirperverlik, 
dayanışma, aynı Toprak Ana’nın çocukları olma ve barış içinde bir arada 
yaşama gibi kavramlar, tarih boyunca uluslararasıcılık ile bağdaştırılmıştır.    

Günümüz uluslararasıcılığı, hem bahsi geçen tarihi mirasa hem de insan 
hakları, eşitlik, onur, hukukun üstünlüğü, karşılıklı saygı, bağımsızlık ve 
dayanışma ilkelerine dayanır. 

Daha iyi, adil ve barışçıl bir dünya için binlerce yıldır verilen mücadelenin 
ürünü olan bu ilkeler, yalnızca soyut kavramlardan ibaret değildir. 

Söz konusu ilkeler, 1948 BM İnsan Hakları Bildirgesi gibi yakın tarihimizde 
meydana gelen önemli yasal gelişmelerin merkezinde yer almaktadır.

“Yaşasın dünyanın her 
yerindeki halkların 
kardeşliği.”  

N.MANDELA

Uluslararasıcılık
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Şehirlerin çağında ya da başka bir deyişle şehirlerin dünyasında yaşıyoruz. 

Şehir bizim için her şey demektir. Şehir yönetişimi de öyle… 

Belediye yönetimi veya yerel yönetim, insana en yakın olan yönetişim 
çeşididir ve bireylerin ve toplumun refah içinde yaşamaları için onların 
ihtiyaçlarını karşılamada başlıca yetki sahibidir. Yerel yönetim; öz-yönetim, 
bağımsızlık, çoğulculuk ve demokrasi ilkelerine dayanır ve tarihsel 
açıdan merkezi yönetimden önce de var olmuştur. Demokrasi yönünden 
bakıldığında ise, mevcut diğer yönetim çeşitlerinden üstündür. 

Yerel yönetim, sosyo-politik sistemin neredeyse evrensel bir niteliğidir ve 
iki temel yönü vardır: 

• Hizmet sunma aracıdır; 
• İnsanların özerk bir biçimde işlerini kendilerinin idare etmelerinin 

bir  ifadesidir (demokratik özyönetim).

Yerel yönetime içkin olan temel değerler aşağıdaki gibidir: 

• Özgürlük
• Eşitlik
• Refah

Belediye yönetimi, gücün merkezden yerele devri yoluyla özgürlüğü 
teşvik eder, otoritenin keyfî uygulamalarına karşı bireyi korur ve siyasi ve 
ekonomik gücün tek elde toplanmasına karşı çoğulculuğu geliştirir. 

Belediye yönetimi veya yerel yönetim, vatandaşların kendi hayatlarının 
yönetimine katılmaları amacıyla siyasi makamlara ve yerel fırsatlara 
erişimlerini destekleyerek eşitliğin geliştirilmesine katkıda bulunur. 

Belediye yönetimi, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 
hükümetlerin yerel koşullara duyarlı, etkili ve verimli faaliyetler 
yürütmesini temin ederek refahı artırır.  

Belediye yönetimi, biraz sonra sayacağım sebepler dolayısıyla kolaylıkla 
gerekçelendirilebilir: Belediye yönetimi, meşrulaştırıcı bir aktör işlevi 
görür; siyasal eğitimi en geniş anlamda teşvik eder ve destekler; yenilikçi bir 
organ işlevi görür ve deneme yanılmaya ortam hazırlar; hesap verilebilirliği 
teşvik eder ve yerel temsil ve katılımın önünü açar; hızlı çözümü teşvik 
eder; insanların yaşam biçimlerinin ve kültürlerinin parçası olan geleneği 
devam ettirir; yerel kimliğin inşasına katkıda bulunur; çoğulcu toplumun 
istikrarını koruyan düzenlemelerde önemli rol oynar; bir iletişim aracı 
görevi görür; aktif yurttaşlığı teşvik eder; esneklik sağlar; gücü tek elde 
toplayan merkezlere karşı dengeleyici rolü vardır; dayanışmacı bir 
toplumun inşasına katkı sunarak birlik, beraberlik ve aidiyet fikirlerini 
geliştirir; yereldeki çeşitliliğin ihtiyaçlarını karşılar; güç, fırsat ve seçme 
hakkını vatandaşlara devreder; çeşitlilik, farklılaşma ve çoğulculuğun var 
olmasını temin eder. Son olarak uluslararası dayanışmaya katkıda bulunur.

“Şehir, halkından başka 
nedir ki!”

SHAKESPEARE, 
Coriolanus

Belediye Yönetimi 
ya da Yerel 
Yönetim
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Bir toplumsal hareketin, bizim durumumuzda bir yerel hareketin ya da 
kent hareketinin, nasıl oluştuğuna dair tek bir tanım bulunmamaktadır.

Belediye ya da kent ölçeğindeki toplumsal hareketler, “mevcut sistemde ya 
da güçler dengesinde, belirli yapısal değişiklikler veya etkiler (başarılı ya da 
başarısız) ortaya koymak üzere yapılan toplumsal uygulamalar”dır. 

Buradaki önemli noktalar şuınlardır: dünyayı anlamlandırmaya yarayacak 
alternatif bir düşünce biçimi veya yaklaşımı içerebilme becerisi, mevcut 
sosyo-politik söylemlerin sunduğu dar düşünce kalıplarına karşı bağımsız 
bir duruş sergileme ve daha adil, insancıl bir dünyanın oluşturulması ve 
savunulması amacıyla, insanları ve kurumları topluca harekete geçirme.

Tarih bize, hakiki bir uluslararası hareket inşa etmenin her zaman zor bir 
görev olduğunu gösteriyor. 

Küresel kolektif bir hareketin ortaya çıkması için gerekli olan unsurlar 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Ortak aklın mevcudiyeti; 
• Birleştirici çerçeveler; 
• Sağlam sosyo-politik ağlar;
• Eylem odaklılık;
• Kültürü yansıtan yapılar;
• Test etme ve sorgulama süreci;
• Karşılıklı desteğe dayalı ilişkiler ve alternatif politika geliştirme 

koalisyonları kurma;
•  Özerk yerel öz-yönetim ve desantralizasyon çabalarını 

destekleme;  
• Toplumsal hareketlere mekânsal ve somut boyutlar kazandırma; 
• İş hareketleri ve günlük yaşamı ilgilendiren hareketler arasındaki 

mesafeyi azaltma. 

“Teorinin en kutsal 
biçimi eylemdir.”

N.KAZANCAKİS

Toplumsal Hareket
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20. yüzyılın dünyası kaotik, ayırıcı ve bilinmezdi:

•Bölgesel savaşlar (Rusya-Japonya savaşı, Sırbistan-Avusturya savaşı, 
Balkan savaşları, Boxer ayaklanması...)

•Kolonyal ve emperyalist yayılmalar (Orta ve Güney Afrika’da Britanya; 
Kuzey Afrika’da Fransa...)

•Devrim ayaklanmaları (1905 Rus Devrimi, 1911 Çin Devrimi and Meksika 
Devrimi...)

•Güçlü ve yaygın sosyal ve siyasi yazılar ve mücadeleler (Avrupa ve 
Rusya’daki sosyal demokrat ve sosyalist hareketler ile Lenin, Kautsky, 
J.Jaures, G.Sorel, R.Luxemburg, B.Croce gibi isimlerin yazıları...)

•Yeni bir entelektüel ve kültürel iklim (Dadaizm akımı; roman türünde 
eserler veren E.M.Forster, Kafka, D.H.Lawrence, T.Mann, M.Proust 
ve J.Joyce; müzikte Tchaikovsky, Puccini...;sinemada C.Chaplin; resim 
sanatında H.Matisse; şiirde R.M.Rilke, E.Pound; psikanalizde S.Freud...)

•Savaş-karşıtı ve barış yanlısı hareketler.

IULA’nın Doğuşu

Bu değişim ikliminde, 1913 yılında Belçika’nın Gent şehrinde düzenlenen 
Evrensel Fuar kapsamında gerçekleştirilen “Kentler İnşa Etme ve Toplum 
Hayatını Düzenleme Sanatı Uluslararası Kongresi”nde (27.07-01.08 1913), 
farklı ülkelerden gelen belediye, kent, yerel yönetim ve yerel yönetiğim 
birliklerinin temsilcileri dünyada demokrasi ve barışın yeni sesi oldular.

Böylelikle, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA), o zamanki adıyla 
Uluslararası Kentler Birliği (Union Internationale des Villes - UIV), Birleşmiş 
Miletler’den uzun zaman önce ve Milletler Cemiyeti’nden ise yedi yıl önce 
dünyanın ilk yerel yönetim teşkilatı olarak kurulmuş oldu. 

“Bu yeni uluslararası yerel yönetimler girişiminin amacı, “şehirlerin 
inşası ve idaresinde, demokrasi ve barışçı bir anlaşma sağlamak adına 
toplumlararası işbirliğinin teşvik edilmesi” olarak tanımlanmıştı.

Ev sahibi şehir Gent’in o dönemki belediye başkanı olan Emile Braun, 
Kuruluş Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında, bugün hâlâ geçerli olan 
şu açıklamalarda bulundu:

“Sizler; Fransa, Almanya, Büyük Britanya’dan geldiniz. Daha uzaklardan, 
İtalya, İspanya, İskandinavya, Rusya’dan geldiniz. Hatta daha da 
uzaklardan gelenleriniz var. Kuzey ve Güney Amerika, Japonya, Çin, Mısır 
ve Afrika’dan… 

Her biriniz kendi şehrinde benzer görevleri yürütüyor. Halkın güvenliğini 
ve sağlığını temin etme, refahını sağlama, çocuklarına eğitim imkânı 
sunma gibi vatandaşların sizleri sorumlu tuttuğu görevleri… Günümüzün 
şartlarının evrenselliğinden kaynaklanan ve dolayısıyla dünyanın her 
yerinde az çok benzer olan büyük problemleri tartışmak üzere burada 
toplandınız.”

“Tarih şuuru, geçmişin 
geçmişliğinden başka, 
şimdiliğinin de 
kavranmasını gerektirir”

T.S.ELIOT, 1919

Tarihçe
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İlk Ara 
Yeni kurulan bu uluslararası yerel yönetim hareketi, ilk Kongre’nin 
üzerinden çok geçmeden Birinci Dünya Savaşı’nın (1914-1918) patlak 
vermesiyle sekteye uğradı. 

Bu korkunç ve anlamsız savaş (her savaş gibi), bu yeni teşkilatın, dünyanın 
her yanındaki şehirlerde, yerel yönetimlerde ve ülkelerde demokrasiyi 
ve barışı hâkim kılma hedefini gerçekleştirmesine fırsat vermedi. Teşkilat 
Paris’e sürülmüştü. 

1920’li yıllarda, savaşın neden olduğu kopuklukları onarmak ve hareketi 
yeniden başlatmak için büyük uğraşlar verildi. 

Bu bağlamda teşkilatın İkinci Kongre’si 1924 yılında Amsterdam’da 
gerçekleştirildi. Kongre’de yeni yönetim organı için bir tüzük oluşturuldu 
ve belediyecilik alanında “uluslararası teşkilatlar kavramı” tartışıldı. 

1925 Paris Kongresi’nde ise “farklı ülkelerdeki belediye rejimleri ve yerel 
bölgelerin ve büyük kentsel alanların (büyükşehirler) arazi politikası” 
tartışıldı.

1926’da, teşkilatı temsilen kalıcı bir organ olarak görev yapmak üzere bir 
Genel Konsey kuruldu. Bu arada, Genel Sekreter E. Vink ve diğer önde 
gelen üyelerin devamlı gayretleri sayesinde teşkilatın üye sayısı artmaya 
başladı.

Aynı dönemde teşkilat, Uluslararası Kentler Birliği (UIV) yerine Uluslararası 
Yerel Yönetimler Birliği (IULA) adını kullanmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı’na kadar düzenlenen 1919 Sevilla ve Barselona, 1930 
Liège, 1932 Londra, 1934 Lyon, 1936 Berlin ve Münih, 1937 Paris ve 1938 
Glasgow kongrelerinde, pek çok farklı konu uluslararası yerel yönetim 
hareketinin gündemine taşındı. Bunların arasında: 

•Yerel yönetim finansmanı ve yerel yönetim iktisadi girişimleri,
•Yerel yönetimlerin ve yerel hizmetlerin teminatı, 
•Belediye yönetiminin idaresi, 
•Belediye personelinin eğitimi ve gelişimi, 
•Toplum/belediye biliminin oluşturulması,
•Yerel yönetimde siyasi kültür,
•İşsizlikte yerel yönetimin rolü,
•Kirlilik ve çevresel bozulma ile mücadele  
vardı.

▲

Berlin’deki UIV Kongresi, 1936
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İkinci Ara
İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte IULA ikinci kez sekteye uğradı. 
Demokrasi ve barışın inşası için gösterilen tüm gayretler son buldu. 

IULA bir kez daha, bu kez Londra’ya sürgün edildi. Saygın bir İngiliz 
entelektüel ve İşçi Partisi’nin kilit isimlerinden biri olan Prof. H. Laski, 
teşkilatın elçiliği görevini yürüttü.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan ve Avrupa’daki (İspanya ve Portekiz hariç) Nazi 
rejiminin ve diğer Faşist rejimlerin çökmesinden sonra, dünyanın farklı 
yerlerinde sürdürülebilir demokratik ve barışçı bir yaşamı temin etmek için 
bazı girişimlerde bulunuldu. 

Bu girişimlere paralel olarak, IULA’nın gerçekleştirdiği 1947 Paris ve 1949 
Cenevre kongrelerinin odak noktası, farklı ulusların şehirleri ve yerel 
yönetimleri arasındaki küresel barış sürecine nasıl katkı sunulabileceği 
konusuydu. 

İlk uluslararası yerel yönetim teşkilatı olan IULA, 1950’lerden bu yana 
demokrasiyi ve barışı teşvik etme, yerel yönetimleri güçlendirme ve yerelin 
dünyadaki sesi olma yolunda çalışmalarına devam etti. 

Bu bağlamda IULA, Birleşmiş Milletler ve organları, Avrupa Konseyi ve 
Avrupa Birliği dâhil olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda 
yerel yönetimlerin çıkarlarını temsil etti. Eğitim ve geliştirme çalışmaları 
bakımından önemli roller üstlendi.

IULA, kıtalara yayılan çok sayıda ülkeden üyeleri bünyesine kattı. 
IULA, tüm dünyada özerk bölgesel teşkilatlar kurarak 1980’lerde adem-i 
merkeziyetçi bir yapıya büründü. IULA’nın efsanevi  Genel Sekreteri H.V. 
Putten, bu çabalara büyük katkı sağladı.

▲

1948 yılındaki IULA Ailesi
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1950’ler geneli itibariyle donuk, verimsiz ve iki kutuplu bir soğuk savaş 
dönemiydi. Dönemin atmosferine durağanlık ve kurallara sıkı sıkıya 
bağlılık hâkimdi. 

Ayrıca ABD önderliğindeki Batı bloku ve Sovyet Rusya önderliğindeki 
Doğu blokuna ayrılmış insanlar, toplumlar ve kurumlar arasında iletişim 
ve diyalog imkânları yok denecek kadar azdı.

Bu konjonktürde, J.M. Bressand ve onun Nazi karşıtı Fransız Direniş 
Hareketi’nden yakın arkadaşları ilk olarak Le Monde Bilingue (İki Dilli 
Eğitim) hareketini başlattı. Bu hareket çok geçmeden bir uluslararası 
belediye hareketine dönüştü ve 28 Nisan 1957’de, Aix-les-Bains’de 
(Fransa) düzenlenen kongrede Dünya Kardeş Şehirler ve Birleşmiş Kentler 
Federasyonu’nun (Birleşmiş Kentler Teşkilatı) kurulmasının önünü açtı. 

Dünya Kardeş Şehirler Federasyonu’nun (FMCJ) ana tüzüğü; “kardeş 
şehirler”, “içişlerine karışmama”, “ayrımcılık yapmama”, “iki dillilik” ve 
“dayanışma” ana ilkeleri temelinde oluşturuldu. 

FMCU, “kardeş şehirler” uygulamasını “karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliği 
yoluyla barışı teşvik etmek” ve insanları bir araya getirmek için bir araç 
olarak kullandı. Bu uygulamanın ilk örneklerinden biri, 1958 yılında kardeş 
şehir olan Fransız ve Sovyet şehirleriydi (Dijon ve Stalingrad).

Teşkilatın temel hedefi, tüm insanlığın sesini duyurabilecek bir güç 
oluşturmaktı.

FMCU, uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler ve Avrupa organları 
nezdinde tanınmaya başlamış ve yerel yönetimlerin özerkliği ve küresel 
barışın inşası konularında gerçekleştirdiği faaliyetlerini genişletmişti.

“Paylaşacak dostlarınız 
yoksa iyi şeylere sahip 
olmanın zevki de 
yoktur”

SENECA

Uluslararası 
Belediye 
Hareketinde Yeni 
Yüzler: Dünya 
Kardeş Şehirler ve 
Birleşmiş Kentler 
Federasyonu 
(FMCU)

1960’ların ve 1970’lerin dünyası, önceki dönemlere göre radikal bir farklılık 
gösteriyordu. Hayaller, umutlar, iyimserlik, dünya barışı için çalışma ve 
dayanışma dünyasıydı. Bu yıllarda, daha iyi bir dünya için değişim ve 
dönüşüm konusuna olan güçlü bir inanç vardı.

Elbette dünya ciddi problemlerden tamamıyla kurtulmuş değildi. Ancak 
dönemin ruhu olumluydu. 

İnsanın bağımsızlığına, insan onurunun dokunulmazlığına, özgünlüğe, 
kardeşliğe, katılımcı demokrasiye, öz yönetime, aktif yurttaşlığa ve 
işbirliğine dayalı değerleri esas alan yeni bir sosyo-politik anlayış dünya 
çapında dile getirildi.

“Kendin ayağa kalkmak 
istiyorsan başkalarının 
da kalkmasına yardım 
et; kendin başarı 
kazanmayı arzuluyorsan 
başkalarının da başarıya 
ulaşmasına yardım et.”

KONFÜÇYÜS

1960’lı ve 1970’li 
Yılların Dünyası 
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Bu anlayış, her türlü sisteme, özellikle piyasa ekonomisi ve otoriter 
devlete, kuşkuyla yaklaşıyordu ve “şimdi ve burada” devrimine ve şuurda 
gerçekleşen değişimlere inanıyordu.

Tarihin, kültürün ve hakiki politikanın teorik önemine yeni yaklaşımlar 
getirildi. Tüm otorite yapıları ve parti siyaseti düzeni – hiyerarşik modeller 
ve manipülasyon – sorgulanmaya başlandı; onların yerine katılımcı ve 
adem-i merkeziyetçi modeller tercih edildi.                                                                                                          

Bu gelişmelere paralel olarak, FMCU’nun 1967’deki Paris Kongresi’nde, 
teşkilatın geçmiş on yılı şu şekilde tanımladı:

“Adem-i merkeziyetçilik ve yerel yönetimlerin eylemlerinde serbest olması, 
vatandaşların özgürce hareket etme ve buluşma hakkı, her türlü ırkçılık, 
faşizm, emperyalizm ve ayrımcılığa karşı durmaksızın mücadele ve 
silahlanma yarışına ‘dur’ çağrısı.” 

FMCU’nun efsanevi başkanı Giorgio La Pira, 1970’te gerçekleşen Leningrad 
Kongresi’nde bu yaklaşımın altını şu şekilde çiziyor:

“...şehirlerin eşgüdümlü hareketi ve birleştirici, barışçı ve özgürleştirici 
hedefleri vasıtasıyla şehirleri birleştirelim ki uluslar da birleşsin. Kuzey ve 
Güney, Doğu ve Batı işbirliğiyle köprüler kuralım...”

FMCU, amaçlarına daha iyi hizmet edebilecek farklı araçlar geliştirdi. 
Bu bağlamda, FMCU’nun 1973 yılında düzenlenen Beyrut Kongresi’nde 
(kirlilikle mücadele etme ve yerel ekonomileri destekleme amacını taşıyan) 
Akdeniz Şartı kabul edildi. Bu Şart, 1976’da Rijeka Konferansı’nda Akdeniz 
Kentler Birliği’nin (UMT) kurulmasının önünü açtı. 

UMT’nin 1980 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen İstanbul Konferansı’nda, 
Ekonomik İşbirliği Sekreteryası’nın İstanbul’da kurulmasına karar verildi.

FMCU’nun hedeflerinin uygulanmasına yönelik olarak, 1989’da Birleşmiş 
Kentler Kalkınma (Cités Unies Développement) uzman kuruluşu kuruldu.

Metropolis
1980’lerin ortaları, belediye hareketi alanında başka bir gelişmeye daha 
şahit oldu: Dünya Büyükşehirler Birliği’nin (Metropolis) kuruluşu.

Metropolis, 1984’te Fransa’nın Île-de-France bölgesinin Bölge Konseyi 
Başkanı M.Giraud tarafından kurulmuştur.

Metropolis, 1985 yılında Montreal’de düzenlenen toplantıda resmi olarak 
kuruldu.

 
Metropolis’in temel amacı aşağıda belirtildiği gibidir:

▲

Giorgio La Pira, Floransa 
Belediye Başkanı ve FMCU-
UTO Başkanı 
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1980’lerin başlarında, dünya yeni bir saldırıya uğradı: Neo-liberalizm. Bu 
“olgu”; kamunun, belediyelerin ve bireylerin yaşamının pek çok cephesinde 
bir tür “mutlak zafer kazanmak (grand slam)” olarak tanımlanabilir.

Yoğun hiyerarşileri, pazarlar üzerindeki mutlak hâkimiyeti, özelleştirmelerin 
çokluğu, deregülasyon ve kavramın kendisinde içkin olan adaletsizliklerle, 
neoliberal politika (veya politikalar) düzeni, dünyanın her yerindeki 
bölgeleri, şehirleri, kentsel alanları ve ülkeleri olumsuz yönde etkiledi. 
Kamusal alanın özelleştirilmesi ve günlük yaşamın finansallaşması; yerel, 
bölgesel ve ulusal yönetimler gibi kamu kuruluşlarının kapasitesitelerini 
azaltır.

Bu düzeni tersine çevirmek, hem ulusal ve hem de uluslararası bağlamlarda 
tabandan yükselen yeni bir demokratik ve adil yapılanmayı gerektirir.

Tam bu noktada; belediyeler, yerel yönetimler ve oluşturdukları uluslararası 
hareketler, seslerini duyuramayanların uluslararası arenadaki sesi olabilir 
ve olmalıdır da.

“Dünya, herkesi 
doyuracak kadar 
kaynağa sahiptir; 
herkesin açgözlülüğünü 
doyuracak kadarına 
değil.” 

GANDHI

1980’li yılların 
dünyası...

“Uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve dayanışma bağlarını güçlendirmek... 
Aynı zamanda büyük metropollerin siyasi otoriteleri, yönetimleri, kamu ve 
özel kurumları arasında bilgi ve tecrübe alışverişini sağlamak...”

Metropolis, dünyanın hızla metropolleşmesinin yol açtığı ana sorunlara 
cevap vermek üzere tasarlanmış bir kurumdur. 

Metropolis’in ikinci başkanı ve aynı zamanda Barselona Belediye Başkanı 
olan J.Clos 2005’te şunu vurgulamaktaydı: 

“...Dünya metropollerinin gelişmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
küresel kentleşme sorunlarının merkezinde yer alıyor... Yerel yönetimler, 
önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından giderek daha fazla tanınıyor... 
Uluslararası düzeyde yerel demokrasiyi ve yerel yönetimlerin özerkliğini 
garanti altına alan yasal bir çerçevenin oluşturulmasını desteklemeye 
devam etmeliyiz...” 

Metropolis, dünyanın başlıca büyükşehir yönetimlerini bir araya getiriyor 
ve onlara hem politik anlamda temsil yoluyla hem de teknik anlamda bilgi 
alışverişi yoluyla hizmet ediyor.

Metropolis; IULA, FMCU ve kendisinin tek çatı altında toplanma sürecinde 
aktif rol oynadı ve şu anki adı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 
olan bu yeni teşkilatın büyükşehirler bölümünden sorumlu.

Büyükşehir bölgelerinin (“kentsel bölgeler”) oluşumu, son zamanlarda 
hızla artan kentleşmenin belirleyici özelliği olmuştur. Bu bölgelerin 
günümüzde ulaşmış oldukları boyutun, insanlık tarihinde benzeri 
görülmemiştir. Metropolis’in hepimize göstermeye çalıştığı gibi, bu durum 
özel bir yaklaşım gerektirmiştir.
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Uluslararası Belediye Hareketinde Birleşme Süreci 
Rio de Janeiro’da 1992 yılında gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi, yerel yönetimlere ve özellikle uluslararası yerel yönetim 
teşkilatlarına yeni bir küresel boyut ve tanınma getirdi. 

Birleşmiş Milletler Rio Gündemi’nde yer alan “Yerel Gündem 21” ve 
“Sürdürülebilir Şehirler” gibi kilit konularda yararlanılmak üzere G4 
Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzu’nu hazırlamak için IULA, FMCU, 
Metropolis ve Zirve temsilcileri bir araya geldi. 

IULA, FMCU ve Metropolis’in birleşme süreci, 1996 yılında İstanbul’da, 
İstanbul Kent Zirvesi olarak da bilinen BM İnsan Yerleşimleri Konferansı’nda 
(Habitat II) başladı.

Hareketli geçen Habitat II Konferansının çıktısını; ulusal hükümet 
temsilcilerinin yer aldığı asamble ile yerel yönetim ve sivil toplum 
örgütlerinin temsilcilerinden oluşan asamble tarafından onaylanan, 
kapsamlı, demokratik ve adem-i merkeziyetçi Habitat Gündemi oluşturdu. 
Bu gündem, BM tarihinde bir “ilk”ti.

Bir başka “ilk”, Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Asamblesi’nin (WACLA) 
toplantısıydı.

O zamanlar gelecekteki UCLG’nin temelini oluşturacak olan Dünya 
Asamblesi, dünyanın her yerinden IULA, FMCU ve Metropolis üyesi 
belediyeleri ve belediye birliklerini bir araya getirdi.

İstanbul Dünya Asamblesi’nin ardından, bu üç kuruluş da uluslararası 
belediye hareketini temsilen “tek güçlü ses” oluşturma hedefine yönelik 
olarak çalışmaya başladı. Ardından 2004 yılında Paris’te düzenlenen 
UCLG’nin Kuruluş Kongresi ile birlikte bu hedefe ulaşılmış oldu. 

Bu birleşme sürecinde IULA, FMCU ve Metropolis; projeler, toplantılar ve 
temsil faaliyetleri gibi ortak girişimlerde ve faaliyetlerde bulundular.

Küresel önemi olan bu girişimlerden biri de Dünya Sosyal Forumu (WSF) 
çerçevesinde düzenlenen Sosyal İçerme için Yerel Yönetimler Forumu’na 
katılmak üzere bu üç kurumun güçlerini birleştirmesiydi. Forumun temel 
hedefleri; sosyal içermeyi teşvik etmek ve zenginliğin ve gücün demokratik 
dağılımını temin etmek amacıyla dünyadaki yerel yönetimleri politik 
süreçlere katılma ve belediye ve kamu politikalarını uygulama konularında 
harekete geçirmek, katılımcı demokrasiyi ve kamunun/vatandaşların 
devlet üzerindeki denetimini güçlendirmek, farklı ülkelerin vatandaşları 
arasında dayanışma bilinci oluşturmak ve yerleşik adaletsiz düzene karşı 
alternatiflerin oluşturulmasını savunmaktı.

Rio 1992

Habitat II-Istanbul 1996
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“Zayıfların çabaları, 
güçlerini birleştirdikleri 
takdirde boşa gitmez.”

HOMEROS, İlyada

Birleşmiş 
Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya 
Teşkilatı’nın 
(UCLG) Resmi 
Kuruluşu

Hızlı kentleşme, çevresel bozulma, sosyal dışlanma, adaletsizlikler, 
eşitsizlikler, köklü teknolojik yenilikler, ulus devletin değişen karakteri 
ve küresel ilişkilerin yönetilme biçimine dair memnuniyetsizlik gibi 21. 
yüzyılın başlarında dünyada meydana gelen gelişmeler; yerel yönetimleri, 
kentleri/kentsel bölgeleri, kent yönetimlerini ve oluşturdukları uluslararası 
belediye hareketini daha stratejik ve kritik bir konuma getirdi 

Tüm toplumsal aktörlerin (bireyler, kamu, informel kurumlar, sivil 
toplum…) sosyo-politik sahnenin faal bir parçası olabileceği yerleşim 
yerleri ve şehirler, daha insancıl, adil, demokratik, özgür ve yaşanabilir 
bir dünyanın inşası için insanlara çok daha fazla umut vaat eder ve somut 
alanlar sunar. Bu alanlar, her daim, “barış içinde birlikte yaşamanın yolları 
ve araçlarının” geliştirildiği alanlar olmuştur.

İnsanlık tarihinin en kanlı yüzyılının (20. yüzyıl) sonunda, insanlığın kendi 
sorunlarını nasıl çözeceğini ve barış ve hakiki demokrasi içinde gerçek 
sosyal ve politik dönüşümü nasıl sağlayacağını öğrenmesi hayati önem 
taşıyordu ve hâlâ da taşımakta. 

Bu bağlamda ve söylemsel, işbirliğine dayalı ve eşgüdümlü çabaları içeren 
uzun bir sürecin ardından IULA, FMCU ve Metropolis, 2004 yılında, 
Paris’te, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) 
çatısı altında birleşti. 

“Demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya çapındaki savunucusu” 
olan UCLG, üç ilkeye dayanmaktadır: 

• Demokrasi
• Öz yönetim
• Hizmet sunumunda adem-i merkeziyetçilik

UCLG’nin temel çalışma alanları aşağıdaki gibidir:
• Demokrasi, özgürlük ve kalkınma için yerel düzeyde harekete geçme
• Kentler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi yoluyla barışı temin etme
• Yerel yönetimi modernleştirme

UCLG, Ana Tüzüğü’nün giriş kısmında aşağıdaki konulara ilişkin 
taahhüdünü ifade eder:
• Yerel demokrasi ve öz yönetim
• Vatandaş merkezli, katılımcı yerel yönetim
• Kamu hizmetlerinde yüksek etik standartları, verimlilik ve şeffaflık
• Uluslararası toplumla, yönetimin diğer kademeleriyle ve sivil toplumla 

iş birliği .
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“Dayanışma, vatandaşlık ve insan haklarına dayanan, herkes için barışçı, 
adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumlar yaratma hedefine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Demokrasiyi, özyönetimi ve iyi yönetişimi temel değerleri olarak 
kabul eder ve aşağıdaki esaslara kendini adamıştır: 
• Yoksulluğun azaltılması ve sosyal içerme
• Gecekondulaşmanın olmadığı şehirler
• Sürdürülebilir çevre
• Herkes için su ve temizlik
• Çok kültürlü şehirlerin oluşturulması
• Temel haklar (eğitim, sağlık, barınma ve çalışma hakkı, cinsiyet eşitliğine 

saygı ve azınlıklar ile marjinal grupların hakları)
• Kentlerde insan hakları (İnsan Hakları Küresel Şartı 2011)
• Herkes için temel kentsel hizmetler
• Herkes için eğitim
• Çeşitliliğe saygı
• Yerel demokrasiyi geliştirmek
• Yerel düzeyde barışı ve diyaloğu temin etmek
• Dünyanın her ülkesinde geniş bir üye ve temsilci tabanı olan güçlü ve 

demokratik bir teşkilat kurmak. 

Kuruluş Kongresi’nin Nihai Beyannamesi’nde (Paris, 5 Mayıs 
2004) UCLG şu noktalara vurgu yapmaktadır:
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Bu yeni teşkilat, küresel alanda taze bir hava yarattı ve çok kısa sürede 
dünya çapında kabul gördü.

UCLG’nin ilk başkanı (2004-2010) ve dönemin Paris Belediye Başkanı olan 
Bertrand Delanoë şunları ifade etmekteydi: 

“İnsanlığın yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığı günümüz dünyasında, 
yerel yönetimler aynı zamanda çağın demokrasi, çevre, ekonomi ve toplum 
gibi her türlü büyük sorununun çözümünde kilit rol oynamaktadır. Bunun 
nedeni, sosyal içermenin başarılması, kültürel çeşitliliğin yönetilmesi 
ve insan güvenliğinin sağlanması için gereken zeminin yerel düzeyde 
oluşturulması ihtiyacıdır.” (GOLD Birinci Raporu’nun Önsözü - UCLG, 
2009).

 
 

UCLG’nin ikinci başkanı (2010-2016) ve dönemin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, “demokrasi temelli küresel bir teşkilat 
olan UCLG’nin çabaları sonucunda, kentlerin sorunun bir parçası olmayı 
bırakacağına ve küresel düzeyde sorun çözücü aktörler olacağına” inanıyor.

“Daha demokratik, eşitlikçi ve adil bir dünya inşa etmek için dünyadaki 
yerel yönetimlerin ana temsilci organı olan UCLG, uluslararası karar 
alma sisteminin temel yapı taşlarından biridir.” (UCLG’nin 2010 yılında 
düzenlediği Meksika Şehri Kongresi’ndeki Kapanış Konuşması)
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“Yapmak, söylemenin en 
güzel yoludur.” 

JOSE MARTI

UCLG’nin ilk 
on yılını nasıl 
değerlendirmeli?

UCLG’nin temel güçlü yönleri veya başarıları şu şekilde tanımlanabilir:
• “Sosyal ve politik heterojenlik veya çeşitlilik”: farklı politik görüş, akım 

ve hareketleri bir araya getirme,
• “Medeniyet ve kültür heterojenliği”: ağırlıklı olarak Batı/Avrupa merkezli 

bir tarihten, çok merkezli, çok kültürlü ve evrensel bir tarihe geçmek,
• Tüm üyelerin “hiyerarşik olmayan, eşit konumu”,
• 21. yüzyılın başlarında insanlığın ve dünyanın karşı karşıya kaldığı temel 

sorunların gündeme getirildiğine dair “ahlaki kesinlik”,
• Teşkilatın “devlet dışı”, “tarafsız” ve kurulu herhangi bir iktidar 

yapısından (devlet veya kurum) “bağımsız” karakteri, 
• Kuzey, Güney, Doğu ve Batı ile çevre ve metropoldeki (merkez) 

demokrasi, barış ve dayanışma güçleri arasında yeni ve sağlam 
ittifakların oluşmasını mümkün kılması,

• Uluslararası belediye hareketi içerisinde sürekliliği sağlaması,
• Her hareket için elzem olan yüz yüze görüşme ve fikir alışverişinde 

bulunma imkânı oluşturması,
• “Birlikte çalışma” kapasitesini artırması,
• Teşkilatın statüsünün ve temsil kapasitesinin geliştirmesi ve küresel 

yönetişim içerisinde tanınmasını sağlaması, (Bu doğrultuda; BM Yerel 
Yönetimler Danışma Kurulu - UNACLA’da koltukların çoğunluğuna 
sahip olması ve kurulun başkanlığını yürütmesi, BM Medeniyetler 
İttifakı’nın ana destekçilerinden biri olarak kabul edilmesi, Kentler 
İttifakı Yönetim Kurulu’na başkanlık etmesi, Uluslararası Yardımların 
Etkinliği’nde paydaş olması, BM Genel Sekreteri ile UCLG Başkanı 
arasında doğrudan ilişkiler başlatması, UCLG Başkanı’nın BM Genel 
Sekreteri tarafından 2015 Sonrası Kalkınma Hedefleri Seçkin Kişiler 
Üst Düzey Paneli’ne (HLP) üye olarak aday gösterilmesi gibi örnekler 
sayılabilir.)

• Daha iyi bir dünya için “yeni bir umut” vaat etmesi.

Şimdiye kadar karşılaşılan temel problem alanları veya zayıf yönleri şu 
şekilde özetlenebilir:
• Bu güçlü yönlerini (ve aynı zamanda diğer güçlü yönlerini de) hâkim 

söylemleri ve uygulamaları etkin bir şekilde etkileyebilecek ve 
değiştirebilecek yeterli sosyo-politik kararlılığa (kısır parti siyaseti 
dışında) dönüştürme konusundaki kısmi yetersizliği,

• İktisadi ve finansal kaynaklar alanında gözlemlenen yetersizlik ve bu 
durumu gerçekçi bir alternatife dönüştürmek için güçlü bir stratejinin 
bulunmaması, 

• Kendi özerk gündemini oluşturma ve buna odaklanma konusundaki 
kısmi eksiklik,
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• Teşkilatın demokrasi ve barışın inşası, kentte insan haklarının korunması, 
daha adil bir dünya için küresel düzeyde belediyeler arası iş birliği ve 
dayanışma sağlanması gibi taahhütlerini gerçekleştirmek için başlattığı 
ve yürüttüğü uygulama örneklerinin yetersiz olması,

• Teşkilatın faaliyetlerine eşit olmayan katılım ve dünyanın bazı yerleşim 
yerlerinin, ülkelerinin ve bölgelerinin temsilinin zayıf olması,

• Belediyelere ilişkin / kentsel bilgi üretimi ve öğrenme kapasitesi geliştirme 
alanlarındaki yetersizlik, 

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda ve teşkilatın yönetişimine ve 
faaliyetlerine katılımda gözlemlenen büyük zayıflık,

• Lobicilik, direniş ve alternatif politika geliştirme gibi alanlarda kalıcı ve 
farklılaştırılmış stratejiler üretme konusundaki kısmi eksiklik.

“Yıldızları 
ancak karanlıkta 
görebilirsiniz.”

MARTIN L.KING, Jr

Geçici Sonuç Küresel anlamda ciddi politik, ekonomik, toplumsal ve çevresel sorunlarla 
karşı karşıya olan bir dünyada yaşıyoruz.

Bu tür problemlerle başa çıkmaya ilişkin kararlar, bugüne kadar güçlü veya 
“emperyal” devletler / hükümetler ve uluslarüstü kurumlar (IMF, DTÖ, 
AB vb.) gibi bazı küresel iktidar merkezleri ile nüfuz sahibi özel kuruluşlar 
(finans şirketleri, çok uluslu şirketler, tekelci kitle iletişim araçları, vb.) 
tarafından alınmış ve uygulamaya konulmuştur. 

Böylesine bir “küresel yönetişimi” haklı göstermenin; meşruiyet, adalet, 
demokrasi, hesap verebilirlik ve ahlak gibi çeşitli varoluşsal açılardan 
neredeyse “imkânsız bir görev” olduğu açıktır.

Özgür bir dünya toplumu oluşturulmasına ve insan onuruna, küresel 
demokrasi ve barışa, insan haklarına, ekonomik ve sosyal adalete, çevresel 
sürdürülebilirliğe, “pek çok kültürün tek bir insanlık paydasında” bir 
arada yaşamasına ve aynı zamanda yeni bir mekân ve mekânsal adalet 
ontolojisine dayalı bir evrenselliğin gerçekleşmesine katkıda bulunabilme 
günümüzün olmazsa olmaz becerilerindendir. 

Bu görevi doğru bir şekilde ele almadıkça, bu “taşlı, çorak topraklardan” 
umudun topraklarına göç edemeyiz; aksine, daha fazla tutulamayan sözler 
ve çalınan hayallare yol açarız.

Asırlık bir deneyime ve asil bir mirasa sahip olan UCLG, bu yönde hayati 
bir rol oynayabilir ve oynamalıdır da.
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Geçmiş yüzyılda olduğu gibi 
bugün de yerel ve bölgesel 
yönetimlerin oluşturduğu 
uluslarası topluluklar mevcuttur 
ve bunlardan an itibariyle 
en somut ve genele yayılan 
çalışmalarda bulunan kuruluş 
UCLG’dir. Bununla birlikte, 
günümüzdeki benzersiz 
girişimlerin ve faaliyetlerin 
çokluğu son 100 yılın kalıcı 
bir unsuru olmuştur: 1920’li 
yıllarda, White adında bir 
Amerikalı, “Kentler Birliği” 
projesini savunmak için Avrupa’yı 
dolaşmıştır; 1936-37 yıllarında 
Paris merkezli birkaç dolandırıcı, 
kolayca aldatılabilen belediye 
başkanlarının üyelik aidatlarını iç 
etmek için Uluslararası Belediyeler 
Birliği’ni (Union Internationale 
des Municipalités) kurmuştur; 
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen 
sonra, Fransız ve Alman belediye 
başkanları ülkeleri arasındaki 
anlaşmazlığı çözmek için kardeş 
şehir faaliyetlerinde bulunmuştur; 
2005 yılında Londra’da, çeşitli 
büyük kentlerin temsilcileri, iklim 

değişikliği konusunda bir karara 
varmak ve daha sonra 2006’da C40 
Kentleri İklim Liderlik Grubu’nu 
oluşturmak için bir araya geldi.
20. yüzyıl boyunca, yerel ve 
bölgesel yönetim birlikleri, 
barış veya Avrupa’nın yeniden 
yapılanması gibi genel konuları 
ele almakla kalmayıp, özel tematik 
konularla da ilgileniyordu. Son 
zamanlarda, sahadaki şehir 
ağlarının sayısı ve buna paralel 
olarak eğitim politikalarından 
çevrenin korunmasına ve kent 
aydınlatmasına varıncaya kadar 
ele aldıkları sorunlar da arttı. 
Yerel ve bölgesel yönetimler 
arasındaki temas, hâlihazırda 
çeşitli biçimlerde (yazışmalar, 
inceleme gezileri, konferanslar) 
organik olarak başlamış olsa da, 
bu fiili durum kalıcı, düzenlenmiş 
ve sistematik bir birlik formuna 
1913 yılında getirildi.
100 yıl içerisinde kurulmuş 
olan farklı birlikler, ulusal ve 
uluslararası halk ve yönetimler 
nezdinde kentlerin çıkarlarını 
savunmakla kalmayıp, aynı 
zamanda kentler arasında bilgi, 
deneyim, fikir, teknik ve politik 
prosedürlerin alışverişini sağlama 
ve ulus devletleri aşan, belediyeler 
arası bir çerçeve oluşturma 
yolunda çalışmalarını yürüttü. 
Faaliyetler, sorular, tartışmalar 
ve organizasyonlar ile geçen bir 
yüzyıldı bu. En eskisi 1913 yılına 
dayanan birkaç yerel ve bölgesel 
yönetim kuruluşunun birleşmesi 
sonucu 2004 yılında oluşturulmuş 
bir teşkilat olan Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı, bugün 100. yılını 
kutluyor. Araştırmacılar olarak 
biz, 19. yüzyılın sonlarından 

bugüne kadar, belediyeler arası 
faaliyetler üzerine çalışmalar 
yürütmekte olduğumuz için 
bu son yüzyılı değerlendirme 
imkânına sahibiz.

İlk Uluslararası Kentler Kongresi, 
1913 yılında Gent’te (Belçika) 
gerçekleştirildi. Dünya Fuarı 
çerçevesinde düzenlenen Kongre, 
kentsel belediye yaşamının 
incelenmesi ve dönüştürülmesi 
konularına odaklandı. Bu 
etkinliğin organizatörleri 
arasında, yüzyılın başlarındaki 
Brükselli enternasyonalistlerden 
kilit isimler vardı. Belçika’nın 
başkentinde faaliyet gösteren 
çeşitli platformlara katıldılar; 
bu kişiler, İşçi Partisi, Mason 
locaları, sosyal bilimler araştırma 
enstitüleri ve Uluslararası 
Bibliyografya Enstitüsü gibi bilgi 
paylaşımına adanmış çok sayıda 
uluslararası kuruluşun üyesi ve 
lideriydiler. Tüm bu alanlarda, 
kamu faaliyetlerinin  temel unsuru 
olarak görülen ulusal çerçevenin 
yerini almayı hedefleyen 
çalışmaları destekliyorlardı. 1913 
yılındaki bu kongrede kurulan 
Uluslararası Kentler Birliği (Union 
Internationale des Villes), diğer 
taahhütleri de yansıtan dört hedef 
güttü: belediyelere ve belediye 
konularına ilişkin fikirleri ve 
çıkarları temsil etmek, çeşitli 
ülkelerin belediye yöneticileri 
arasında bağ kurmak, kent 
sakinlerinin refahını artırmak için 
teknik kaynakları tek bir havuzda 
toplamak ve belediye sınırları 
içerisindeki yaşamı incelemek.

Amaç, “her şey kentte meydana 
gelir” tezine dayanarak kent 
kavramı hakkında derinlemesine, 

Bir asır 
nasıl geçti?

PIERRE YVES SAUNIER 
Laval Üniversitesi, Tarih 
Bölümü, Quebec (Kanada)

RENAUD PAYRE
Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi, 
Siyasi Etüdler Enstitüsü (IEP), 
Lyon (Fransa)
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bütün yönleri ele alan bilgi elde 
etmekti. Nitekim, Birlik’teki 
birçok lider tek bir görüşü 
paylaşıyordu: 19. yüzyıl, daha 
önce tanık olunmayan bir 
kentleşme olgusu ile diğer 
yüzyıllardan farklılaşıyordu. Bu 
nedenle kent, eğitimden işe ve 
yardımdan ekonomiye (özellikle 
doğrudan veya dolaylı olarak 
belediyeler tarafından yürütülen 
hizmetler aracılığıyla), “insanın 
tüm modern faaliyetlerinin 
gerçekleştirileceği ve bir araya 
geleceği bir merkez” olacaktı. 
Kuruculara göre bu dönüşümler, 
bilgi, deneyim ve taleplerin 
paylaşılmasını gerektiriyordu. 
Uluslararası Kentler Birliği (Union 
Internationale des Villes), 1920’li 
yıllardan itibaren (İngiltere’deki 
yerel yönetimlerin entegre 
olmalarını sağlamak amacıyla) 
Uluslararası Yerel Yönetimler 
Birliği (International Union of 
Local Authorities) adı altında 

faaliyetlerini sürdürdü ve bugün 
UCLG’nin kurucu teşkilatlarından 
biri olarak yüzüncü yılı kutlanan 
da işte bu birlik.

1913’te belirlenen hedefler, 
UCLG’nin bugünkü hedefleriyle 
karşılaştırıldığında tanıdık 
gelebilir. Bununla birlikte, 
belediyeler arası faaliyetlerin 
son 100 yıl boyunca istikrarlı 
bir şekilde devam ettiği 
sonucuna varmak yanıltıcı 
olacaktır. Uluslararası yerel ve 
bölgesel yönetimler dünyası, 
bir dizi değişiklik, tereddüt ve 
mücadeleye tanık olmuştur. Ulusal 
hükümetler, hükümetler arası 
örgütler (Milletler Cemiyeti’nden 
Birleşmiş Milletler ve Dünya 
Bankası’na geçiş) ve Avrupa 
Birliği gibi uluslarüstü yapılar 
gibi belediyeler arası hareketin 
muhataplarında meydana 
gelen değişiklikler, teknik 
projeler (deneyim paylaşımı) 
ve politik projeler (yerel ve 
bölgesel yönetişimin özerkliğini 
doğrulayan ve kapsamını 
genişletmeye çalışan) arasında 
devam eden bir gerilimin eşlik 
ettiği, birlik tarafından teşvik 
edilecek en iyi eylem yöntemleri 
ve alanlar ile ilgili tereddütler ve 
Birleşmiş Kentler Federasyonu 
ve Uluslararası Yerel Yönetimler 
Birliği’nin – UCLG’yi oluşturmak 
üzere sonradan birleşmiş 
teşkilatlar – 1960’larda Soğuk 
Savaş döneminde Birleşmiş 
Milletler’in dikkatini çekmek için 
girdikleri tartışma gibi mücadele 
ve hatta düşmanlıklar bunların 
arasında gösterilebilir. 

Teşkilatın yüzüncü yılını kutlamak 
bizi, bu tarihi kusursuz bir 

uluslararası iş birliği anlatısına 
dönüştürmeye sevk etmemelidir. 
Bir teşkilatın tarihini böylesine 
düzgün bir bakış açısı ile 
değerlendirmek aynı derecede 
yanıltıcı olacaktır. Aksine, 
Uluslararası Yerel Yönetimler 
Birliği’ni örnek olarak aldığımızda, 
100 yıllık tarihi, kuruluşu 
içerisinde uluslar ve bölgeler, 
siyasi hassasiyetler, kent türleri 
ve bireysel liderlerin mesleki 
profilleri gibi değişen dengeler 
gözlenmektedir.

Bu kısa giriş bölümünde çok 
fazla ayrıntıya girmeden, 
uluslararası belediye hareketi 
tarihinin, biçimleri ve yöntemleri 
bakımından farklı uygulamalarla 
ve çelişkilerle dolu olduğunu 
kabul edelim. Bununla birlikte, 
doğru olan tek bir şey var: 100 
yıl boyunca, yerel ve bölgesel 
yönetimler ve onların temsilcileri 
(liderler veya personel), farklı 
ülkelerin belediyeleri arasında 
köprü kuran faaliyetleri anlamlı 
bulmuşlardır. Elbette, her 
zaman aynı yerel ve bölgesel 
yönetimler ve hatta dünyanın aynı 
ülkelerinden ve bölgelerinden 
gelen yönetimler bu hareketin 
bir parçası değildi. Yerel ve 
bölgesel yönetimlerin uluslararası 
birliklerinin, mali, siyasi ve insani 
nedenlerle zor zamanlar geçirdiği 
de olmuştu, ancak belediyeler 
arası faaliyetler, 20. yüzyılda 
meydana gelen iki dünya savaşı 
da dâhil olmak üzere, hiçbir 
zaman durmadı. Bugün, yüzüncü 
yıl kutlamalarını mümkün kılan 
şeyin ne olduğunu anlayabilmek 
için harekete katılanların 
motivasyonlarını incelemeliyiz.  

1913 Dünya 
Fuarı, “Union 
Internationale 

des Villes”in 
kurulmasının 

zeminini 
hazırladı.

▼
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Bu giriş bölümünün sınırları 
dahilinde kapsamlı bir amaç ve 
motivasyon tipolojisi geliştirmek 
imkansız olacaktır. Bu sebeple, söz 
konusu motivasyonları 3 gözlem 
temelinde sıralamaya çalışacağız.

• Savaşlar arası dönemde ve 
1980’lerin başlarında tecrübe 
edildiği üzere, ekonomik krizler 
sırasında belediyeler arası 
ağlara verilen önem şaşırtıcı 
derecede yüksekti. Örneğin, 
bu ikinci dönemde uluslararası 
belediye faaliyetlerine katılım, 
sanayisizleşme süreciyle karşı 
karşıya kalan Britanya’nın 
bazı şehirleri için stratejik 
bir seçimdi. Bu durum, 
seçilmiş yerel temsilcileri ve 
yerel ekonomi yöneticilerini 
yeni ekonomik stratejiler 
benimsemeye itti. Daha somut 
anlamıyla bu yeni stratejiler; 
faaliyetleri çeşitlendirmek, 
şehri hizmet faaliyetlerine 
doğru yönlendirmek ve şehre 
yeni bir imaj kazandırmak 
anlamına geliyordu. Bunu 
başarmak için, muhafazakâr 
ulusal yönetimlerin tasarrufa 
gittiği finansal kaynakları 
bulmak çok önemliydi. Şehre 
yeni bir imaj kazandırma 
faaliyetleri, öncelikle ticaret 
ddaları tarafından ve daha 
sonra, özellikle Avrupa’da 
olmak üzere, uluslararası 
düzeyde yatırım yapan seçilmiş 
temsilcilerce yürütüldü. 
Temsilcilerinin Eurocities 
şehir ağının oluşmasında 
oynadığı önemli rol ve aynı 
zamanda Avrupa Komisyonu 
tarafından sağlanan büyük çaplı 
yardımlar sayesinde ekonomik 
rolünü ve imajını canlandıran 
Birmingham şehri, uluslararası 
ağlara mensup olmanın altında 
yatan ekonomik motivasyonu 
ortaya koyması açısından iyi bir 
örnektir. Uluslararası belediye 

birlikleriyle ilişkiler kurulması, 
somut kaynaklar elde etmenin 
de bir yoluydu aynı zamanda.

• Bu kaynaklar, 20’nci yüzyılın 
başlarında uluslararası 
ağlara katılarak merkezi 
hükümetlerin nüfuz alanından 
çıkmaya çalışan bazı yerel 
kent idareleri için de sembolik 
bir anlam taşımaktaydı.  Kent 
birlikleri - konferans, kongre 
ve çalışma ziyaretleri ile - 
belediyelere, kendi sınırlı 
teknik ve idari imkânlarıyla 
geliştiremeyecekleri bir 
uzmanlık sunuyordu. 
Ulusal hükümetleriyle karşı 
karşıya kalan Alman ve 
İtalyan belediye birlikleri, 
uluslararası bir derneğe üye 
olmaları sayesinde taleplerini, 
uluslararası referanslar vererek 
beyan ediyorlardı. Fransız 
yerel makamları ve onların 
Henri Sellier gibi liderleri, 
20’nci yüzyılın ilk yarısında 
uluslararası referansları benzer 
şekilde kullandılar. 1980’lerin 
sonunda Barselona şehri, 
uluslararası düzlemin bir şehrin 
statüsünü yenilemek üzere 
nasıl kullanıldığının meşhur 
bir örneğini daha sunmuştur. 
Amaç, Franco rejimi sırasında 
uygulanan merkezileşmeyi 
aksi yönde değiştirmek ve 
İspanya’nın başkenti Madrid’e 
kıyasla Barselona’nın daha geniş 
bir kitleye ulaştığını ortaya 
koymaktı. Bununla birlikte, 
Katalonya’nın kendi içerisindeki 
rekabet de, uluslararası destek 
ve görünürlük arayışını 
açıklıyordu. Öyle ki, Barcelona 
Belediye Başkanı Pasqual 

▲

Henri Sellier: Uluslararası 
belediye hareketinin ilk 
savunucularından
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Maragall ve ekibini, 1992 
Olimpiyat Oyunları gibi büyük 
organizasyonların düzenlenmesi 
noktasında çaba sarf etmeye ve 
üniversite ağları, yerel yönetim 
temsilcileri ve ticaret odaları 
gibi yerel ortakları, Barselona 
Belediyesi’nin himayesi altında 
toplamak için belediyeler 
arası faaliyetlerin liderliğine 
soyunmaya götüren, Barselona 
Belediyesi ve Katalonya 
Özerk Yönetimi arasındaki bu 
rekabetti. Daha yakın dönemde 
ise, yerel yönetimler için 
belediyeler arası ağlara katılım, 
özellikle uluslararası belediye 
birliklerinin Avrupa Birliği veya 
Birleşmiş Milletler Ajansları 
ile olan bağlantıları sayesinde, 
yerelleşme ve yerel yönetimlerin 
özerklik çağrılarını savunma 
fırsatı sunmuştur. Uluslararası 
bir yerel yönetim birliğine 
katılmak, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin, aleyhlerine olan 
ulusal kurum ve mevzuatlara 
karşı seslerini duyurmalarının 
bir yoluydu.

• Belirli şehirlerin son 100 yıldaki 
uluslararası faaliyetleri takip 
edildiğinde, bazı dönemlerde 
uluslararası gruplara katılımın 
nispeten daha yoğun olduğu 
görülebilir. Yenilenen 
belediye ekipleri veya yeni 
belediye başkanları, her 
zaman olmasa da çoğunlukla, 
programlarını oluşturmak ve/
veya ilçelerinde/kentlerinde 
gerçekleştirmek istedikleri 
değişimleri gerekçelendirmek 
için uluslararasılık kartını 
oynamaktadır. Buna karşılık 
uluslararası gruplara 

katılım, mevcut politikaları 
meşrulaştırmak amacıyla 
yabancı uzmanlığın harekete 
geçirilmesine de imkân 
sağlamaktadır. Daha yaygın 
olarak, seçilmiş temsilciler 
ve belediyelerin teknik 
personelleri için bir belediye 
birliğine üye olmak ve birliğin 
etkinliklerine katılmak, yerelde 
kullanılabilecek bilgi edinimini 
mümkün kılar. Ayrıca, bir 
belediye başkanı veya seçilmiş 
temsilciler için, ulusal hükümet 
sorumluluğunu beraberinde 
getirecek uluslararası bir statü 
oluşturmanın da bir yoludur. 
Son olarak, son birkaç on 
yıldır, belediyeler arası bir ağa 
katılmak, şehirler arasındaki 
yatırım ve/veya turist çekme 
rekabetine dâhil olmanın bir 
yolu olmuş; belediyeler arası 
faaliyetlere katılım ise yaratıcı 
ve yenilikçi bir kentin yapması 
gerekenler arasında görülmüş 
ve etkinliklere, ödüllere ve 
uluslararası görünürlüğün 
beraberinde gelen bağlantılara 
da erişim imkânı sağlamıştır. 
Bu, son yıllarda şehir ağlarının 
büyümesinin ardındaki en 
önemli nedenlerden biridir. Bu 
motivasyonlarla ilgili olarak 
ve 21’inci yüzyılın başlarında 
sahip oldukları kent koşulları 
bağlamında, Asya, Güney 
Amerika ve Afrika şehirlerindeki 
belediyeler arası uygulamalar 
üzerine araştırmalar devam 
etmektedir ancak bu konu bir 
sonraki yüzyılın yayınında yer 
alacaktır..
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“Belediyecilik hayatım” veya 
yerel yönetim işleriyle ilgilenmeye 
başlamam, 1970’lerin başlarına 
dayanıyor. Büyük İstanbul’un 
çevresindeki küçük bir beldenin 
seçilmiş meclis üyesi ve mali 
komite başkanı olan rahmetli 
babam için belediye bütçe 
rakamlarını kontrol etmek ve bazı 
meclis belgelerini tashih etmek 
gibi küçük katkılarımı da sayarsak, 
daha da öncesine dayandığını 
söyleyebilirim. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olup avukat 
unvanını aldıktan sonra, 1960’lı 
yılların sonunda, farklı kültürleri 
ve dilleri öğrenmek amacıyla 
bir işçi ve “hayat okulunun bir 
öğrencisi” olarak yurtdışında 
(özellikle Londra ve Paris’te) 
birkaç yıl geçirdim. Ardından, 
ikinci memleketim olan İstanbul’a 
döndüm. İkinci memleketim 
diyorum, çünkü asıl memleketim 
Kuzey Karadeniz bölgesinde, 
Trabzon’un dağlık kırsal bir 
bölgesi. 

1970’lerin başında, dünyanın 
pek çok yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de tam bir sosyo-politik 
çalkantı ve karışıklık dönemi 
yaşanıyordu. Güçlü öğrenci ve 
işçi hareketlerinin, kurulu düzen 
karşıtı direnişlerin ve birtakım 
askeri darbe girişimlerinin 
meydana geldiği zamanlardı.

O zamanki siyasi duruşum 
(bazı değişiklikler olsa da hâlâ 
aynı duruşu benimsediğimi 
sanıyorum); otorite yapılarını, 
parti siyasetini, rekabetçi ve egoist 
bireyciliği, kurumsal liberalizmi ve 
sınır tanımayan kapitalist düzeni 
reddetmekti. 

Bunların yerine; insanlık 
onurunun, bağımsızlığının ve 
temel haklarının altında yatan 
hümanist değerleri, adaleti, 
katılımcı, adem-i merkeziyetçi ve 
öz-yönetime dayanan demokrasiyi, 
özgünlüğü, ahlaki üstünlüğü ve 
dayanışmayı ve aynı zamanda 
hakiki enternasyonalizmi ve 
kozmopolitanizmi savunuyordum.

Bu “hararetli” yıllar boyunca, 
aynı zamanda dönüştürücü 
siyaset, sosyal hareketler, yurttaş 
girişimleri, insan haklarının 
korunması (askeri mahkemelerde 
avukat olarak görev yapıyordum) 
ve siyaset felsefesi ve dünya 
edebiyatı üzerine yayın ve çeviri 
çalışmaları gibi çeşitli alanlarla 
iştigal ettim.

Ardından, çoğumuzun mağduru 
olduğu 1971 Askeri Darbesi 
gerçekleşti. 1973’ten itibaren, 
belediye arenasında doğrudan 
yer almaya başladım. İstanbul, 
Ankara ve İzmit gibi Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin (Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucu, 
modernist partisi) demokratik sol 
kanadının seçmen çoğunluğuna 
sahip olduğu şehirlerde, yeni 
seçilmiş belediye başkanlarına 
yardımcı oluyordum. 

Bu dönemde, bazı “ustaların” ve 
dostlarımın (ODTÜ’den İ.Tekeli 
onların arasında) katkılarıyla, 
aşağıdaki ana ilkelere dayanan 
Yeni veya Demokratik Belediye 
Hareketi olarak adlandırdığımız 
yeni bir belediye anlayışı ve 
uygulaması geliştirdik:

• Güçlü ve katılımcı demokrasi;

• Üretkenlik ve kaynak oluşturma;

• Tüketicinin korunması;

• Dayanışma ve belediyeler arası 
işbirliği.

Bu demokratik hareket, 
belediyelerin o zamana kadar 
sadece bir hizmet götürme aracı 
olarak görüldükleri, hem siyasi 
hem mali anlamda çoğunlukla 
merkezî hükümete ve onun 
bürokrasisine bağımlı oldukları 
mevcut merkeziyetçi kültür için bir 
dönüm noktası niteliğindeydi.

Belki de entelektüel 
arkadaşlarımın beni, “çöp 
toplayıcısı” anlamına gelen 
“belediyeci Selah” diye alaya 
almalarının nedeni buydu...

Aynı dönemde:

• Kentsel yönetişim biriminin yarı 
zamanlı müdürü olduğum ve 
uluslararası düzeyde tasarlanan 
ve yürütülen Büyük İstanbul 
Kentsel Gelişim Projesi, 

Belediyecilik 
Maceralarım:
Uluslararası Belediye 
Hareketinde Kırk 
Yıl veya Yaşadığım 
Hikaye…

SELAHATTİN YILDIRIM,
UCLG-MEWA Eski Genel 
Sekreteri
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• Üyesi olduğum OECD kent 
yönetimi ekibi, 

• FMCU’nun Akdeniz Kentler 
Birliği girişimi ve IULA’nın 
faaliyetleri vasıtasıyla, 

Uluslararası Belediye Hareketi ile 
tanıştım. 

Belediyeler arası işbirliği üzerine 
deneyim kazanmam, 1975’te 
Marmara Belediyeler Birliği’nin 
kurucu genel sekreterliği görevine 
getirilmem ile başladı. Bu görevi, 
1978’deki Türkiye Belediyeler 
Birliği Genel Sekreterliği ve 
Mayıs 1980’deki Akdeniz Kentler 
Birliği (FMCU girişimi) Mali İşler 
Sekreterliği takip etti.

Tüm bu “iddialı” faaliyetler, 12 
Eylül 1980’de bir başka Askeri 
Rejimin iktidara gelmesiyle sona 
buldu. Demokratik belediye 
hareketinin ana Türk aktörleri 
tutuklandı, sürgün edildi ve 
yıllarca profesyonel ve siyasi 
hayata katılımları yasaklandı.

 Askeri “olağanüstü hal” 
yönetiminin hüküm sürdüğü 
1980-83 döneminde, demokratik 
belediye hareketinden bazı 
arkadaşlarımla birlikte, gelecekteki 
Sosyal Demokrasi Partisi’nin 
temelini oluşturacak olan Türkiye 
çapında bir demokratik siyasi 
hareket başlatmak için gizliden 
gizliye büyük bir gayretle 
çalışıyorduk. 

1980’lerin ortasına doğru, 
belediye hareketine bu kez IULA-
EMME’nin seçilmiş kurucu Genel 
Sekreteri olarak geri döndüm. 
Sevgili arkadaşlarım H.V. Putten, 
D.Horgan, T.Edison, J.Han ve 

D.Borut’nun da bu süreçte büyük 
katkıları oldu. 

1984-85 yıllarında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve IULA - 
EMME aracılığıyla Metropolis’in 
oluşumuna katıldım.  1989-1994 
yılları arasında Lahey’de IULA 
başkan yardımcılığını yürüttüm.

1990’lı yılların ortasında, 1996 
İstanbul Kent Zirvesi (Habitat II)  
için ev sahibi genel koordinatörlük 
görevine getirildim. Zirvede 
yerel yönetimler ve sivil toplum 
girişimleri sorumlusuydum.

1996’dan itibaren kendi isteğimle 
(resmi bir talep yoktu), IULA, 
FMCU ve Metropolis’in tek bir çatı 
altında birleştirilmesi için onursal 
arabulucu rolünü üstlendim.

Aslında bu rol o dönemden de 
öncesine dayanıyor. 1970’lerin 
ortasından itibaren her üç 
organizasyonda da bir şekilde faal 
olarak yer almıştım. Ancak somut 
katkı vermeye başlamam, 1996 
yılında İstanbul Kent Zirvesi’nin 
hazırlıkları sırasında, Dünya 
Kentler ve Yerel Yönetimler 
Asamblesi’nin İstanbul’da 
toplandığı dönemde oldu.

Belediye başkanları, yerel yönetim 
liderleri ve uzmanları gibi 
görevine kendini adamış birçok 
kişi, kuşkusuz, bu sürece büyük 
ölçüde katkıda bulundu. Birkaçını 
belirtmek gerekirse:  P.Maragall, 

A. Pristina, J.Clos, J.Sampaio, 
M.Bresso, A. Lloyd C.Anthony, 
D.Borut, J.Smith, P.Wood, J.Roig,

J.P.E. Mbassi, E.Gateau, G. Tapia 
ve C.Tıkız bu kişiler arasında yer 
alıyor.  Hepimizin bazı iniş çıkışlar 

yaşadığı, neredeyse on yıl boyunca 
süregelen bir çabaydı bu.

Aslında, uluslararası belediye 
hareketi alanında yeni ve 
güçlü ortak bir ses yaratma 
ihtiyacı konusunda tüm taraflar 
hemfikirdi.

Tüm taraflar, az ya da çok, yeni 
teşkilatın ana misyonuna ve 
hedeflerine bağlıydı.

Sağlam ve iyi niyetli bir liderlik ve 
etkili bir teknokrat desteği vardı.

Bu süreçte karşılaştığımızı 
düşündüğüm asıl sorun alanı 
kültüre ilişkindi. Başka bir deyişle, 
birleşme girişiminin iki ana 
tarafında, IULA ve FMCU, baskın 
olan (belki de hâlâ öyledir!) farklı 
politik-kurumsal kültür kodları ile 
ilgiliydi.

IULA’nın genel politik-kurumsal 
kültürü, Avrupa kıtasında 
(Belçika) doğmuş olsa da, kendi 
deyimimle Anglo-Nordik’ti; 
FMCU ise genel olarak Franko-
Latin kültürü odaklıydı.

Anglo-Nordik kültürünün genel 

D.Horgan, H.V.Putten, S.Yıldırım
▼
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özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

• Genel olarak fikirlere ve hayata 
dair ampirik, pragmatik 
yaklaşım;

• Birey odaklı eylem;

• Analitik siyasal karar alma 
süreci;

• Ortak Hukukun üstünlüğü;

• Değişime yönelik kademeli veya 
reformist bir yaklaşım;

• Aşağıdan yukarı doğru yükselen 
hareket geleneği.

Bu dünya görüşünün belediye ve 
belediyeler arası işbirliği kültürü 
ise şöyle özetlenebilir:

• Liberal yerel yönetim 
geleneğinin uzun yıllara 
dayanması;

• Belediye yönetiminde meclis / 
meclis üyesi hâkimiyeti;

• Birleştirici ve yerel yönetimlerin 
birliğine dayalı belediyeler arası 
işbirliği; 

• Çok politik olmayan, teknik/

hizmet odaklı belediyeler arası 
hareket anlayışı.

Franko-Latin kültürünün 
temel özellikleri şu şekilde 
tanımlanabilir:

• Genel olarak fikirlere ve hayata 
dair rasyonalist / Kartezyen 
yaklaşım;

• Kamu odaklı eylem;

• Çatışmaya dayalı siyasal karar 
alma süreci;

• Kamu hukukunun üstünlüğü;

• Değişime yönelik radikal 
yaklaşım;

• Merkeziyetçi yönetim şekli ve 
yukarıdan aşağıya doğru inen 
hareket gelişimi.

Bu dünya görüşünün belediye ve 
belediyeler arası işbirliği kültürü 
ise şöyle özetlenebilir:

• Yerel yönetim geleneğindeki 
kopukluklar;

• Belediye başkanının hâkim aktör 
olduğu yerel yönetim sistemi;

• Kente dayalı belediyeler arası 
hareket;

• Daha siyaset temelli belediyeler 
arası işbirliği anlayışı.

Entelektüel geçmişim, yaşam 
deneyimlerim ve her iki kültür 
havzasında yürüttüğüm mesleki 
çalışmalarım nedeniyle, bu iki 
kültüre de tamamen yabancı 
değildim.  Yine de, bütün bu süreç 
boyunca çok şey öğrendim...

Nihayetinde, birleşme süreci, 
başlangıçta biraz “gevşek” olsa da, 
mutlu bir “evlilik” ile sonuçlandı 

ve gitgide güçlendi.

Yaşadığım “belediyecilik 
maceralarım” benim için çok 
önemliydi (ve hâlâ öyle).  Beni, 
hem yerel hem de uluslararası 
düzeyde, insanlara, onların 
günlük yaşamlarına ve sorunlarına 
yaklaştırdı. 

Tüm bu tecrübelerim bana, ortak 
bir dilin nasıl bulunacağını, 
başkalarıyla ya da farklılıklarla 
diyaloğun nasıl geliştirileceğini, 
evrenin nasıl samimi bir vatandaşı 
olunacağını veya başka bir deyişle, 
büyük şair Nazım Hikmet’in ifade 
ettiği gibi, “bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine” 
nasıl yaşanacağını gösterdi.  

IULA - UTO 
Birleşme 

Kongresi Rio de 
Janeiro 2001                                                     

▼
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1913:
1913 yazında, Ölüm Vadisi’nde 
ölçülen sıcaklık üst üste on gün 
boyunca 52 °C’yi aştı ve şimdiye 
kadarki en yüksek sıcaklık 57 °C ile 
10 Temmuz’da kaydedildi.
27 Temmuz 1913’te Belçika’nın 
Gent kentinde Uluslararası Kentler 
Birliği (UIV -Union Internationale 
des Villes) kuruldu.

2013:
Yaklaşık yüz yıllık bir zaman 
boyunca ilk kez, Ölüm Vadisi’nde 
2013 yazında görülen sıcaklık, 
1913 kayıtlarında olduğu gibi, 
tekrar üst üste on gün boyunca 
52 °C’yi aştı. 1 Ekim 2013’te, 
Rabat’ta, uluslararası belediye 
hareketinin yüzüncü yılı anısına 
UCLG Kongresi başladı.

Uluslararası belediye hareketinin 
mevcudiyeti, son yüzyılın en sıcak 
iki yazına denk geliyor.

Benim katılımım biraz daha kısa. 
Emile Vinck’in vefat ettiği yıl 
olan 1950 yılında doğdum. Vinck, 
UVI’nin ilk Genel Sekreteri’ydi. 
Kuruluşundan yüz yıl sonra 
UIV’nin mirasçısı olan UCLG’nin 
Genel Sekreteri olmak benim için 
büyük bir onur.

Uluslararası belediye hareketine 
katılımım, Metropolis’in dünya 
büyük şehirler teşkilatı olarak 
kurulduğu 1984 ve 1985 yıllarında, 
Paris ve Montreal’de başladı.

Kısa bir süredir, bölgesel, ulusal 
veya yerel yönetimler alanında 
nadiren görülen gerçek bir 
metropol niteliği taşıyan sıra 
dışı organizasyonlardan biri 
olan Barselona Büyükşehir 
İdaresi’nde (CMB) çalışıyorum. 
Castelldefels Belediye Başkanı 
Agustín Matina ile birlikte, son 
yıllarda uluslararası belediye 
hareketinin ana destekçilerinden 
biri olan Barselona Belediye 
Başkanı Pasqual Maragall adına 
Metropolis’in kuruluş anlaşmasını 
imzaladım. Bu imzanın, önce 
Metropolis Genel Sekreteri ve 
şimdi ise UCLG Genel Sekreteri 
olarak, bugüne kadarki profesyonel 
yolculuğumu şekillendireceğini 
hayal edemezdim. 

Metropol alanları; ekonomik, 
sosyal, politik ve kültürel 
güçleri ve yenilik yapma ve 

gelişme yetenekleri ile tanınırlık 
kazandıkça, bu alanların 
aracı kamu kuruluşu olarak 
birleştirilmelerinin de daha zor hale 
gelmesi ilginçtir.

Siyasi partiler ve üst veya alt 
düzeyden tüm yönetim kademeleri 
dahil herkes için arzu nesnesi 
haline gelirler. En sık karşılaşılan 
sonuçsa, merkeziyet yanlısı veya 
yerel yanlısı, sağ görüşlü veya 
sol görüşlü fark etmeksizin her 
taraftan saldırıya uğramalarıdır. 
Yine de, idari olarak tanınmasalar 
bile, kentsel metropol alanları 
mevcuttur.

Metropolis din dışı ve siyasi 
olmayan bir teşkilat olarak 
oluşturuldu. Bu teşkilat, farklı 
siyasi ideolojilerin bir arada 
var olmasına olanak tanımakla 
kalmayıp, aynı zamanda birçok 
aktöre teşkilata üye olma fırsatını 
da sundu. Bu aktörler arasında; 
büyükşehirler, bölgesel ve ulusal 
yönetimler ve hatta büyükşehir 
veya bölge yönetimlerinin 
olmadığı ülkelerdeki Konut Dairesi 
yönetimleri bulunuyor.

Metropolis’e üye olmak için temel 
kriter, bir milyondan fazla nüfusa 
ev sahipliği yapan bir kentsel 
metropol alanını temsil etmek ya 
da başkent olmaktı.

İkinci koşul, bölgelerinde nüfuz 
sahibi olan Afrika’daki başkentlerin 
katılımını sağlamak için verilen bir 
Fransız imtiyazıydı.

JOSEP ROIG, 
Metropolis Eski Genel 
Sekreteri, 2011-2017 Dönemi 
UCLG Genel Sekreteri

Kent, 
metropol 
ve bölge 
aynı yolda - 1913-2013
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Bununla birlikte, üyeleri asıl 
birleştiren şey gerçeklikti: 
büyükşehirlerin sorunları ve 
bunlara yönelik paylaşılabilecek 
çözümler. 

Metropolis, bir milyondan fazla 
nüfusa sahip büyük şehirlerin 
kulübü haline geldi. 1900’de 12 
olan aday üye sayısı, 2013’te 
yaklaşık 500 üyeye çıkan 
Metropolis, giderek seçkin bir 
kulüp haline geldi. 2025 yılına 
kadar 650 aday üyeye ulaşması 
bekleniyor.

Bu dönem boyunca, Metropolis’te 
sadece üç başkan görev yaptı. 
Île de France Bölge Konseyi’nin 
başkanı Michel Giraud, 1999 
yılına kadar Metropolis başkanlığı 
görevini yürüttü. Onu takiben, 
Barselona Belediye Başkanı ve 
Barselona Büyükşehir Bölgesi 

Başkanı Joan Clos başkanlığı 
sürdürdü. 

2006 yılında başkanlık, Île de 
France Bölge Konseyi’nin başkanı 
olan Jean Paul Huchon tarafından 
yürütüldü.

Metropol kavramından, o 
zamanlar metropollerin sayısı 
çok sınırlı olsa da UIV’nin 
1913’te, Gent’te kurulduğu sırada 
bahsediliyordu. Bu nedenle, 
metropoller en başından beri 
kentlerin uluslararası hareketinin 
bir parçasıydı.

Tabii ki Metropolis, UCLG’nin 
2004’te, Paris’te kurulma sürecine 
dahil edilmeliydi. Bu süreç, 1996 
İstanbul Habitat II Konferansı ve 
Metropolis’in aktif olarak temsil 
edidiği Dünya Kent ve Yerel 
Yönetim Birlikleri Koordinasyon 
Birimi’nin (WACLAC) 
kurulmasıyla başladı. Pasqual 
Maragall ve Jocan Clos her zaman 
bu projeyi destekliyorlardı. Bu 
iki isim, Margarita Obiols ve 
onun Antonio Sabartés’in önemli 
bir rol oynadığı ekibi tarafından 
sürekli olarak desteklendi. Joan 
Clos, WACLAC başkanlığının 
yanı sıra Birleşmiş Milletler Yerel 
Yönetimler Danışma Kurulu’nun 
(UNACLA) başkanlığını yürüttü 
ve bu görevler daha sonra BM 
Habitat’ta İcra Direktörü olarak 
görevlendirilmesine katkıda 
bulundu. 1999’da, Berlin’de Nelson 
Mandela’nın sembolik varlığı 
altında geçen çok duygusal bir 
etkinlikten sonra Joan Clos, 2000 
yılında Kentler İttifakı (Cities 
Alliance) ile de çalışmaya başladı. 
Metropolis ve UCLG sayesinde, 

Dünya Bankası ve BM Habitat 
liderliğindeki bu ortaklık ile 
doğrudan çalışabilme fırsatım 
oldu. Yerel ve küresel olan 
arasında, önümüzdeki birkaç 
yıl içinde kaçınılmaz biçimde 
derinleşecek olan yeni bir diyalog 
başlıyordu.

Uluslararası Yerel Yönetimler 
Birliği (IULA) ile Dünya Birleşmiş 
Kentler Federasyonu (UTO) 
arasındaki birleşmenin zaten 
yeterince karmaşık olduğunun 
farkında olan Metropolis, 
uyumsuz üçüncü taraf olmayarak 
sürece katkı sundu. Bir metropol 
teşkilatı kurmak ve büyük şehirleri 
aktif olarak UCLG’ye dahil etmek 
için iki teşkilatın bir anlaşmaya 
varmalarını beklediler. 

UCLG ve Metropolis genel 
sekreterliklerinin Barselona’daki 
aynı binada kurulması kararı, 
bu koordinasyon doğrultusunda 
atılan ilk adımdı. Şimdi, ileriye 
doğru yeni bir adım atmak 
gerekiyordu: bölgesel yönetimler 
teşkilatının kurulmasını 
fırsat bilerek ağın; kentlerin, 
metropollerin ve bölgelerin, 
doğrudan veya ana ulusal 
teşkilatları aracılığıyla, aynı çatı 
altında toplanmalarını sağlayacak 
biçimde yeniden yapılanma süreci.  

Picasso’nun Avignonlu Kızlar 
tablosuna ilham veren Avinyó 
15 caddesi, bugün yerel ve 
bölgesel yönetimlerin uluslararası 
hareketini oluşturan küresel 
teşkilatlar ağının liderlik merkezini 
temsil etmelidir.

Paris Belediye Başkanı Bertrand 

▲

Metropolis’in Montreal’da 
resmi olarak kurulması
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Delanoë ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
başkanlıkları altında UCLG, hem 
uluslararası kuruluşlar hem de 
sürdürülebilirlik, yoksulluk ve 
hızlı kentleşme konularına dair 
devam eden küresel tartışmalar 
için açık ve kapsayıcı bir yerel ve 
bölgesel yönetimler teşkilatı olarak 
güçleniyor.

Teşkilatın Birleşmiş Milletler 
tarafından tanınması ise, dünya 
sorunlarını farklı yönetim 
düzeyleri ile sivil toplum arasında 
kurulacak bir ortaklıkla ele alma 
konusunda ne denli büyük bir 
ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

2016 yılındaki Habitat III’e, 
UCLG’yi yerel, bölgesel ve ulus-
altı yönetimlerin coğrafi ve tematik 
ağlarının yer aldığı küresel bir ağ 
haline getirerek ulaşmalıyız. 

Yerel ve bölgesel yönetimler 
iş birliği içinde çalışmak 
isteyen devletlerin, uluslararası 
kuruluşların ve sivil toplumun 
yanı sıra vatandaşların günlük 
ihtiyaçları hakkında daha fazla 
bilgi edinmek ve sorunlarını 
çözmelerine yardımcı olmak 
isteyenler için küresel bir ortak 
olmalıyız.

1913 yılında, bir grup öncü, 
uluslararası belediye hareketini 
başlatmak ve kentleşme 
sorunlarına siyasi bir yanıt olarak 
UIV’yi kurmak için bir araya 
gelmişti.

Yüz yıl sonra, toplam 9 milyar 

insanın %70’inin kentsel 
alanlarda ve %30’unun ise kırsal 
alanlarda   yaşayacağı gelecek 
için Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi’ni tanımlamak amacıyla 
yoğun bir tartışma, düşünme 
ve hareket etme dönemine 
başlayacağız. 

6 milyar insanın kentsel alanlarda, 
3 milyar insanın ise kırsal alanda 
yaşayacağı dünyanın yaşam 
projesini tanımlamak için yeni 
binyılın öncülerini bulalım.

Sadece vatandaşlara odaklanmakla 
kalmayıp, aynı zamanda onlar 
tarafından tasarlanan bir gündem 
tanımlamak için tüm dünyadaki 
binlerce yerel yönetimi birbirine 
bağlayalım.

 Kentsel veya kırsal bölgelerde 
yaşamaları fark etmeksizin her bir 
vatandaşa, iyi bir hayat yaşama ve 
doğanın ve dünyamızın sınırları 
ile uyumlu bir biçimde kendi 
yaşam projelerini oluşturma fırsatı 
sunan küresel bir gündemin 
peşindeyiz. Daha az kaynak 
kullanımı ve daha fazla insan için 
daha fazla sağlık. 

Vinck ve belediye hareketinin 
diğer öncüleri, 1914’te başlayan 
çalkantılı yıllara tanık oldu. 
Onlar, kuşkusuz, barışı 
savunuyorlardı. Ne yazık ki 
bu yıllar, faaliyetimizden asla 
silemediğimiz yıllardı. Herhangi 
bir ülkedeki bir savaşta veya 
felakette, en çok etkilenen kesimler 
vatandaşlar ve şehirler oluyor.  

Bununla birlikte, şehirler, dirençli 
olmayı da öğreniyor. Yeni bir 
barış ve kalkınma dönemi için 
kentlerini ve kasabalarını yeniden 
inşa ederek ve eskisinden daha 
güçlü olarak kaos ve vahşetten 
kurtulabiliyorlar. 

Gelecek yıl bizleri neyin 
beklediğini bilmiyoruz ancak 2013 
yazında kaydedilen sıcaklıklar 
gezegenimizin pek çok yerinde 
çok yüksekti. Ne olursa olsun, 
her zaman daha iyisinin olacağını 
umuyoruz.



36 | Uluslararası Belediye Hareketinin 100. Yıldönümü1913 
2013

Afrika’yı temsilen Fas’ın 
başkenti Rabat’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen UCLG 4. Dünya 
Kongresi vesilesiyle, dünya 
belediye hareketi yüzüncü 
yıldönümünü kutluyor. Bu 
vesileyle, Mayıs 2004’te Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı’nın (UCLG) kuruluşunu 
hazırlayan dinamiklere dair 
tanıklığımı aktarmak isterim.

Benin’in Cotonou şehrindeki 
Batı ve Orta Afrika Bölgesi 
Belediye Gelişim Şirketi’nde 
çalışırken UCLG macerasına 
atıldım. Şirketteki görevim, 
Afrika’daki yerel yönetimlerin 
önce ulusal düzeyde ve nihai 
olarak tüm kıtada ortak seslerini 
duyurabilmeleri amacıyla, 
ulusal yerel yönetim birliklerinin 
kurulmasını teşvik etmek ve bu 
doğrultuda rehberlik sağlamaktı. 

O dönem (1992/93) Afrika’nın 
yalnızca tek bir yerel yönetimler 

birliği vardı; o da merkez ofisi 
Rabat’ta bulunan Afrika Kentler 
Birliği’ydi (UVA). Bunun dışındaki 
birlikler, en büyük iki uluslararası 
yerel yönetim birliği olan IULA 
(Uluslararası Yerel Yönetimler 
Birliği) ve FMCU’nun (Dünya 
Birleşmiş Kentler Federasyonu) 
şubeleri niteliğindeydi. 

Yerel yönetimlerin küresel 
meselelere dair özgün katkılarının 
önemi, 1990’lı yıllarda Birleşmiş 
Milletler tarafından düzenlenen 
geniş çaplı uluslararası 
konferanslar ile fark edildi. 
Bu konferansların ilki, 1992’de 
gerçekleşen Rio Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’ydı (hâlâ 
Dünya Zirvesi olarak bilinir). 
Sözkonusu konferanslar, dünya 
meselelerine dair yerelin bakış 
açısının, ulusal bakış açısı ile 
tamamen aynı olmadığını ortaya 
koymaları adına yerel yönetimler 
için bir fırsattı. Yerel yönetim 
birlikleri, seslerini uluslararası 
arenaya taşımak için tek bir 
çatı altında birleşmelerinin 
gerekli olduğunun farkına vardı. 
Bunun üzerine, en dinamik 
iki uluslararası yerel yönetim 
teşkilatı olan IULA ve FMCU 
arasında Dünya Zirvesi ile birlikte 
birleşme girişimi başlatıldı. 
Ardından bu iki teşkilata Dünya 
Büyükşehirler Birliği (Metropolis) 
ve Dünya Başkentler Teşkilatı 
(Zirve) katılarak 4’lü Grup (G4) 
oluşturuldu. Rio’da başlatılan 
birleşme çabalarının ardından, 
temsil gücü en yüksek olan yerel 

yönetimlerin oluşturduğu bölgesel 
birlikler olan Afrika Kentler Birliği 
(UVA), Asya teşkilatlanması 
CityNet, Avrupa teşkilatlanması 
Eurocities ve Arap Kentler 
Teşkilatı da (ATO) sözkonusu 
gruba eklenerek G4+ olarak bilinen 
yapıyı oluşturdular. 

Bugün aramızda olmayan 
ENDA Tiers Monde’dan (Çevre 
ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin 
Kalkınması Teşkilatı) Muhammed 
Soumaré ile birlikte G4 + 
bünyesinde UVA’nın teknik 
danışmanlık görevini yürüttüm. 
G4+ toplantılarında başta Fas’tan 
Genel Sekreter Baddredine 
Senoussi ve Senegal’den Genel 
Sekreter Yardımcısı Mbaye 
Jacques Diop olmak üzere 
UVA liderlerine destek olma 
fırsatım oldu. 1994’teki bir 
G4+ toplantısında, 2. Birleşmiş 
Milletler İnsan Yerleşimleri 
Konferansı kapsamında ilk 
Belediye Başkanları ve Yerel 
Yönetimler Genel Kurulu’nun 
düzenlenmesine karar verildi. 
UVA, bu genel kurulun 
organizasyonu ile yakından 
ilgileniyordu. BM Genel Kurulu 
çerçevesinde Eylül 1995’te, 
New York’ta gerçekleştirilen 
bir G4+ toplantısında, Dünya 
Kentler ve Yerel Yönetimler 
Asamblesi’nin taslak sonuç 
bildirgesinin hazırlanmasına 
ilişkin projenin gündeme 
getirildiğini hatırlıyorum. UVA, 
bir proje teklifi sunmak üzere 
başvuruda bulunmuştu ve ben de 

JEAN-PIERRE ELONG MBASSI 
UCLG Afrika Genel Sekreteri

UCLG Afrika’nın 
Katkıları
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bahsi geçen projenin yazımından 
sorumluydum. Hazırladığım 
projenin, 30-31 Mayıs 1996 
tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleşen Birleşmiş Milletler 
İnsan Yerleşimleri Konferansı 
- Habitat II çerçevesinde 
düzenlenen 2. Dünya Kentler 
ve Yerel Yönetimler Asamblesi 
tarafından, neredeyse hiçbir 
değişikliğe uğramadan kabul 
edildiğini görmekten mutluluk 
duyuyordum. Bildirgede, 
özellikle yerel yönetim teşkilatları 
arasında daimi bir uluslararası 
koordinasyon biriminin 
oluşturulması talep ediliyordu. 

Bu talep doğrultusunda, 7 Eylül 
1996 tarihinde bu birliklerin 
başkanları ve temsilcileri, dönemin 
Île-de-France Bölgesi Başkanı ve 
aynı zamanda Metropolis Başkanı 
olan Miche Giraud’nun daveti 
üzerine Paris’te bir araya gelerek 
“Dünya Kent ve Yerel Yönetim 
Birlikleri Koordinasyon Birimi”ni 
(WACLAC) resmi olarak kurdular. 
Merkezi İsviçre’nin Cenevre 
kentinde olan WACLAC’ın Genel 
Sekreterliği’ne getirilmekten 
büyük bir onur duyuyordum.

Çoğunlukla WACLAC’ın 
yürüttüğü çalışmalar sayesinde, 
kentler ve yerel yönetimler zaman 
içerisinde ilerleme kaydetti ve 
1990’ların sonları ve 2000’lerin 
başlarından itibaren uluslararası 
işbirliği gündemi çerçevesinde 
daha fazla dikkate alındı. İşbirliği 
projeleri ve programlarında 

yerel yönetimlerin kaygılarına 
daha çok yer vermek amacıyla 
Birleşmiş Milletler’in birimleri ile 
bir dizi ortaklık kuruldu. Habitat 
II Zirvesi’nin ertesi günü, BM 
Habitat İcra Direktörü Sn. Wally 
Ndaw ile WACLAC’ı temsilen 
ben, yerel yönetimlere verdiği 
hizmetlerle yıllar içerisinde 
kendini kanıtlayacak olan Kentler 
İttifakı’nın (Cities Alliance) 
oluşturulmasına ilişkin bir 
mutabakat anlaşması imzaladık. 

WACLAC genel sekreteri olarak, 
yerel yönetim hareketinin 
uluslararası düzeyde tek 
çatı altında birleştirilmesi 
amacıyla yerel yönetimlerin 
birlikleri arasındaki yakınlığın 
derinleştirilmesi konusunda 
çalışma yetkim de vardı.

 

Bu yakınlaşma, 2001’in Haziran 
ayında, Brezilya’nın Rio de 
Janeiro kentinde IULA-FMCU 
Birleşme Genel Kongresi’nin 
düzenlenmesi ile sonuçlandı. 
Bu kongreden üç yıl sonra, 
herkesin çabaları sayesinde 
ve ayrıca birleşme girişimleri 
sırasında en büyük uluslararası 
yerel yönetim teşkilatları olan 
IULA ve FMCU’ya o dönem 
Afrikalı belediye başkanları Max 
N’Gandwe ve Daby Diagne’nin 
liderlik etmelerinin getirdiği 
kolaylaştırıcılıkla, UCLG, 2004 
yılının Mayıs ayında Paris’te 
gerçekleştirilen Kongre’de 
kuruldu.

Paris’te gerçekleşen bu ilk UCLG 
Kongresi’nin arifesinde, dönemin 
ATO Genel Sekreteri Abdul 
WACLAC, Kofi Annan tarafından 
BM’de ağırlandı                        ▼
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Aziz Al Adssani, LGIB (Yerel 
Yönetim Uluslararası Bürosu) 
Genel Sekreteri Jeremy Smith, 
dönemin yeni göreve getirilmiş 
UCLG Genel Sekreteri Elisabeth 
Gateau, Metropolis’ten Alain 
Lesaux ve FMCU Genel Sekreteri 
Paolo Morello arasında, UCLG 
Kongresi’ne karşılıklı mutabakata 
dayalı bir başkanlık divanı üye 
listesi ile katılmanın gerekliliği 
üzerine hararetli tartışmalar 
yapılıyordu. Bu müzakerelerde 
ben de yer aldım ve nihayetinde 
teşkilatın başkanlığına Sao Paolo 
(Marta Supplicy), birinci başkan 
yardımcılığına Paris (Bertrand 
Delanoe) ve ikinci başkan 
yardımcılığına ise Güney Afrika 
Yerel Yönetimler Birliği – SALGA 
(Peder Smangaliso Mkhatshwa) 
getirildi. Dünya yerel yönetimler 
hareketinin bu ilk Birleşme 
Kongresi, benim için olduğu gibi, 
bu heyecan verici maceranın bir 
parçası olan diğerleri için de bir 
başarı anıydı. Nihayet, 1913’ten bu 
yana kurduğumuz, dünyanın dört 
bir yanındaki yerel yönetimlerin 
ortak sesi olma hayalimiz gerçek 
oluyordu. 

Küresel düzeydeki bu birleşme 
çabası, 1998’den bu yana 
Afrika’da düzenlenen Africités 
(Africities) zirveleri çerçevesinde 
Afrika kıtasına da yansıyordu. 
Başlangıçta, kıtadaki yerel yönetim 
teşkilatları, sahip oldukları hâkim 
sömürge mirasına ve dolayısıyla 
resmi dillerine göre gruplara 
ayrılmaktaydı. AULA (Afrika Yerel 

Yönetimler Birliği) çoğunlukla 
İngilizce konuşulan bölgelerdeki 
yerel yönetimleri, UCCLA (Unao 
dos Ciudades y Capitaes Lusofono 
Africana) Portekizce konuşulan 
bölgelerdeki yerel yönetimleri ve 
UVA (Afrika Kentler Birliği) ise 
Fransızca konuşulan bölgelerdeki 
yerel yönetimleri temsil ediyordu.

Fildişi Sahili’nin Abidjan 
kentinde, 1998 yılının Ocak 
ayında düzenlenen ilk Afrika 
Kent Günleri (Africities I) 
vesilesiyle bu üç birliğin üyeleri, 
Afrika’daki yerel yönetimler 
arasında daimi bir istişare 
mekanizmasının oluşturulmasına 
karar verdiler. 2000 yılının Mayıs 
ayında, Namibya’nın başkenti 
Windhoek’ta gerçekleşen 2. 
Africities Zirvesi’nde ise bu 
istişare mekanizması, Afrika 
Belediyeler ve Bölgeler Konseyi 
(CCRA) halini aldı. Birleşme 
hareketi, 2003 yılının Aralık 
ayında, Kamerun’un başkenti 
Yaoundé’de gerçekleştirilen 3. 
Afrikalılar Zirvesi’nde CCRA ara 
müdürlüğünün kurulmasıyla daha 
da pekişti. Bu ara yönetim, 2004’ün 
Mayıs ayında düzenlenecek 
olan UCLG Dünya Kongresi’ne 
Afrika’nın katılımını sağlamaktan 
ve tüm Afrika’yı içine alacak 
bir yerel yönetimler teşkilatının 
kurulmasından sorumluydu.

Bahsi geçen teşkilat, 15-20 Mayıs 
2005 tarihleri arasında, Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti 
Tshwane’de gerçekleştirilen 

kuruluş kongresinde Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler 
Afrika Teşkilatı (UCLG-A) ismi 
altında kuruldu. Kongre’de 
teşkilatın tüzüğü kabul edildi, 
Afrika’nın 5 bölgesini temsilen 
15 üyeden oluşan bir yürütme 
komitesi kuruldu ve Afrika’nın 
her bölgesi için bir başkan ve 
başkan yardımcısını içermek 
üzere teşkilatın siyasi liderliği 
oluşturuldu. Tüm bunlar olurken 
ben, yürütme kurulu tarafından 
UCLG-A’nın genel sekreterliğine 
getirildim. 

Hareketin yeni oluşunun getirdiği 
zorluklara ve Afrika’daki adem-i 
merkeziyetçi hareketin tarihindeki 
iniş çıkışlara rağmen, önemli 
ilerlemeler kaydedildi. Bu nedenle, 
Afrika’daki yerel yönetimler 
dünyanın dört bir yanındaki 
yerel yönetimler arasında eylem 
birliğinin ortaya çıkmasında ve 
güçlendirilmesinde oynadıkları ve 
oynamaya devam edecekleri rol 
sebebiyle kendilerini kutlamalıdır. 
Bu durum aynı zamanda 
Afrika’daki yerel yönetimlerin 
birliklerini güçlendirmeye 
devam etmelerini ve Afrika’nın 
uluslararası yerel yönetim 
hareketinin gündeminde haklı 
yerini alması amacıyla harekete 
geçmelerini gerektiriyor.  
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Uluslararası Yerel Yönetim 
yapılarındaki serüvenim, 1977 
yılında, Avustralya’nın Sidney 
şehrinde bir ilçe belediyesi olan 
Concord Belediye Meclisi’ne 
meclis üyesi olarak seçilmemle 
başladı. Bir sosyalist olarak; 
adalet, çevresel sürdürülebilirlik 
ve eşitlikçiliği mümkün kılmayı 
taahhüt ettim ve kamu sektörünün 
özel sektörden gözle görülür 
şekilde daha verimli ve etkili 
olması gerektiğini göstermeye 
kararlıydım. Kısa zamanda 
anladım ki bireysel ideoloji, 
diğer yönetim düzeylerinin 
aksine, yerel yönetimlerde daha 
az belirleyici bir rol oynuyor ve 
yerel yönetim liderleri, çalışma 
alanları kendilerinin de ayrılmaz 
bir parçası oldukları topluma çok 
yakın olduğu için kamu yararına 
birlikte çalışabiliyorlar.

Adaylıktan çekilmeden önce 
26 yıldan fazla süredir seçilmiş 
üyeydim. Bu 26 yıl içerisinde 
10 yıl boyunca belediye 
başkanlığı görevini yürüttüm ve 
Avustralya’da bu rol bir törenden 
daha fazlasını ifade ediyor. 

Belediye başkanlarından “kollarını 
sıvamaları”, personelle birlikte 
çalışmaları ve yalnızca siyasi 
liderliği değil, aynı zamanda 
idari ve toplumsal liderliği de 
üstlenmeleri bekleniyor. 12 yıl 
boyunca Yeni Güney Galler Yerel 
Yönetimler Birliği’nde başkanlık, 
15 yıl boyunca Avustralya 
Yerel Yönetim Birliği’nde, iki 
yıl başkanlık olmak üzere, 
yönetim kurulu üyeliği görevini 
yürüttüm.  Ayrıca, Avustralya 
Başbakanı ve çeşitli bakanlık 
konseyleri tarafından başkanlık 
edilen Avustralya Yönetimler 
Konseyi’nin (COAG) dokuz 
üyesinden biriydim.  Uluslararası 
Yerel Yönetim hareketine kararlı 
bir şekilde bu dönemde dâhil 
oldum.  

1992 yılında, Uluslararası 
Asya Pasifik Yerel Yönetimler 
Birliği (IULA ASPAC) Başkan 
Yardımcılığı, 1996-2004 yılları 
arasında IULA ASPAC Başkanlığı 
ve IULA Başkan Yardımcılığı 
görevlerini üstlendim. 2004 yılına 
kadar 10 yıl boyunca İngiliz 
Milletler Topluluğu Yerel Yönetim 
Forumu’nun (Commonwealth 
Local Government Forum) 
Yönetim Kurulu’nda bulundum. 
Bunlar heyecan verici yıllardı. 
Pek çok mücadele verdiğimizi 
hatırlıyorum, 1998’de Çin’in 
IULA’ya tam üye olması 
için verdiğimiz mücadele de 
bunlardan biriydi. Muhafazakâr 
güçler, Çin’in demokratik bir 
ülke olmadığı gibi birtakım 
gerekçelerle bu üyeliği önlemeye 
çalıştı. Ne anlamsız! İşin aslına 
baktığımızda, “demokrasi” 
olarak adlandırdığımız pek 
çok sistem aslında pek de 

demokratik olmayan uygulamalar 
sergilemekte ve Asya Pasifik 
bölgesine bakacak olursak, 
bizim de birçok farklı sistemle 
ilgili deneyimimiz var. Ancak 
eğer değişim ve gelişim yolunda 
ilerlemek istiyorsak, bir dünya 
teşkilatına giden gerçek yolun, 
hoşgörü ve kapsayıcılıktan 
geçtiğine inanıyoruz. Bölgemizde 
de pek çok değişime tanık olduk. 
Anayasal demokrasiler, komünist 
sistemler, askeri diktatörlükler, 
geçiş dönemindeki tecrübesiz 
demokrasiler, yerel yönetimler 
üzerinde merkezi kontrolü olan 
sözde demokrasiler gördük ve 
bu liste uzayıp gidiyor.  İdeal 
tip demokrasiye sahip olanlar 
haricindekileri dışarıda bırakmak 
isteseydik, teşkilatımızın pek fazla 
üyesi olmazdı. Ancak, reform 
süreçlerinin dinamik olduğunu 
ve etkin bir organizasyonun 
kapsayıcı olması ve yeni iş tutuş 
yollarını teşvik etmesi gerektiğini 
bildiğimiz için değer yargılarında 
bulunmuyoruz. Bu gün ve bu 
çağda kim Çin’in bir dünya yerel 
yönetim organizasyonunun 
ya da herhangi bir dünya 
organizasyonunun üyesi 
olmasının önüne geçebilir? Ancak, 
bundan birkaç yıl önce, katı 
korumacı politikaları savunan bir 
kesim bunu denedi, ancak neyse 
ki bu teşebbüsleri başarısızlıkla 
sonuçlandı. IULA’nın hakiki 
düşünürleri Çin’in üyeliğini 
memnuniyetle karşıladı ve IULA 
ASPAC’ın ve bölgemizin güvenine 
sahip olan herkes Dünya Yerel 
Yönetimi’ne büyük katkı sağladı. 

Sonra büyük BİRLEŞME tartışması 
baş gösterdi. IULA, UTO, 
METROPOLIS. Bu sürecin bir 

PETER WOODS 
Onursal Belediye Başkanı, 
UCLG ASPAC Elçisi, 
UCLG ve UCLG ASPAC 
Onursal Üyesi 

Yerel Yönetimlerin 
Bütünlük ve 
Kapsayıcılığa Giden 
Yoldaki Anıları
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parçası olmaktan çok mutlu olsam 
da Avustralya’da yaşayan bir kişi 
olarak, Avrupa’daki “Franklar” 
ve “Anglolar” arasındaki keskin 
ayrımı anlayamıyordum. Kelt 
soyundan (İskoçya ve İrlanda) 
gelmem belki bana yardımcı oldu, 
ancak Asya Pasifik kültürleri 
de bu birleşmeyi oy birliğiyle 
destekliyordu. Aslına bakarsak, 
IULA bünyesinde yapılan 
oylamada, güçlerin birleştirilmesi 
IULA ASPAC’ın bir oyuyla kabul 
edildi. 

Joan Clos, Norbert Burger, Alan 
Lloyd, Mercedes Bresso, Jeremy 
Smith ve Pierre Schapiro gibi 
benzer düşünceye sahip diğerleri 
ile birlikte bu üç kuruluşu bir 
araya getirerek Birleşmiş Kentler 
ve Yerel Yönetimler’i kurmak 
ve mevcut kültürel farklılıkları 
harmanlamak için çalıştık. Bu 
büyük bir başarıydı. Frankofon 
arkadaşlarla çalışmaktan (ve 
onlarla tartışmaktan) çok 
keyif aldım. Tek pişmanlığım, 
Fransızca’daki akıcılığımın sıfır 
olmasıydı ama umarım, birliğe 
olan bağlılığım bu dilsel zayıflığı 
telafi etmiştir. 

Bununla birlikte, yeni 
kurduğumuz UCLG çok 
merkeziyetçiydi ve bir dünya 
teşkilatının tüm kültürel 
çeşitliliğini gerçek politik ve 
bürokratik terimlerle yansıtması 
gerektiği gerçeğini göz önüne 
almıyordu. Teşkilatı bu 
açıdan geliştirmek için bölge 
teşkilatlarının genel sekreterleri 
ile çalışmaktan ve eş başkanlığın 
kurulmasıyla birlikte ise eşitliği 
sağlamak ve gerçekten kapsayıcı 

bir yapıya ve teşkilatlanmaya 
karşı olan merkeziyetçi kontrol 
zihniyetine son verme amacıyla 
çabalamaktan memnundum. Paris 
Belediye Başkanı Delanoe’nin 
başarılı liderliğini takiben 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Topbaş’ın başarısı, 
Avrupa ve Bölgelerin bir dünya 
teşkilatında liderliği paylaşmaları 
gerektiğine dair net bir mesaj 
niteliğindeydi. Reformların 
çoğunu gerçekleştirmede ve 
gelen tepkilerle mücadele etmede 
en yakın çalışma arkadaşım 
olduğu için MEWA Bölgesi’nden 
Selahattin Yıldırım’ı ayrı 
tutuyorum. 

Galler’den Alan Lloyd, tüm 
senaryoda belirleyici bir politik rol 
oynadı, bu yüzden katkısı hiçbir 
zaman hafife alınmamalı. Ülkesi 
onu onurlandırmalıydı. Onlar 
yapmasa bile, biz yapmaya devam 
etmeliyiz. 

UCLG’nin geleceğine 
bakarken, bizi bölen sorunlara 
odaklanmaktan ziyade, 
birliktelik, kültürler arası 
hassasiyetler, kapsayıcılık gibi 
bizi ortak paydada buluşturan 
başarılarımızın üzerine koymaya 
çalışalım.  Katılımcı demokrasiyle 
ilgilenen bir teşkilat inşa etme ve 
merkeziyetçi politik ve bürokratik 
kontrollerin yapısal verimsizliğini 
azaltmaya yönelik çabalarımıza 
devam edelim.  Kadınların 
liderlik pozisyonlarındaki 
rolünü arttıralım. Yerel yönetim 
seviyesindeki açık örnekler 
ve UCLG Dünya Teşkilatı ve 
bölge teşkilatları aracılığıyla 
ulusal yönetimlerin söylemlerini 

açığa çıkararak onlara reform 
yapmaktan başka bir yol 
bırakmayalım. (Gerekirse, 
UCLG’deki söylemleri de aynı 
şekilde açığa çıkarmalıyız. 
Yapıcı uygulama mekanizmaları 
üzerinde ısrar etmezsek, var olan 
politikaların bir anlamı kalmaz.) 

UCLG ASPAC, Taipei ve Pekin, 
Güney Kore ve Kuzey Kore, 
Hindistan ve Pakistan’ı aynı 
masada buluşturmayı sürdürecek. 
Kişiler ve yerel yönetimler 
arası daha iyi bir etkileşimin 
mümkün olduğunu dünyaya 
göstereceğiz. Diğer teşkilatların 
da aynısını yapacağını, UCLG 
Dünya Teşkilatı’nın bu tutumu 
destekleyeceğini ve kusurlu siyasi 
yapılardaki olumsuz unsurlarda 
ileriye dönük gerçek bir yolun 
mevcut olduğunu göstereceğini 
umuyorum.

Dünyanın tüm yerel yönetimleri, 
birleşin!

IULA ASPAC’ın seçilmiş ilk 
Başkanı, Wyogo Atmodarminto
▼ 
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2013 yılına girmemizle birlikte, 
1913’te IULA ile kurulan dünya 
belediye hareketinin yüzüncü 
yılına erişmiş bulunuyoruz.

1913 çok özel bir yıldı; 
Avrupa’daki dünyanın ve 19. 
yüzyılın zirvesi, modernizme 
doğru giden yolda bir kırılma 
noktasıydı. Aynı durum, tüm 
sanat ve bilim dalları ve tabii 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde tamamıyla 
değişen şehir planlaması ve 
mimari tarzı için de geçerliydi.

Kırsal kesimden kentlere doğru 
başlayan büyük nüfus hareketleri, 
Chicago ekolünün getirdiği yeni 
inşaat teknikleri ve gecekonduların 
ortadan kaldırılmasını savunan 
hijyenist tezler; daha başka bir 
mimari, farklı kentler ve kent 
toplumları üretiyordu. Kentlerin, 
kendilerinin farkına varmaya ve 
daha güzel, daha sağlıklı, daha 
hızlı, daha yaşanılabilir ve -bir 
yüzyıl sonra ifade edeceğimiz 
gibi- daha “canlı” olabileceklerini 
anlamaya başladıkları bir 
dönemdi. Ayrıca, Birinci Dünya 
Savaşı’nın yaklaştığını haber 
veren bazı olaylar nedeniyle 
kaygılı olduğumuz zamanlardı. 
Bu radikal değişim zamanında 
(garip bir şekilde, geleceğe 
dair inancın ve en kötüsünün 
gerçekleşeceği korkusunun hâkim 
olduğu bu zamanda), 1913 yılında 
gerçekleşen bir konferansın, 
kentlerin geleceğine ilişkin 

meseleler etrafında mühendisleri, 
şehir planlamacılarını ve yerel 
temsilcileri bir araya getirebilmesi 
ve bugün bildiğimiz büyük dünya 
teşkilatının temellerini atmış 
olması şaşırtıcı değildi.

1913’te Nobel Barış Ödülü’nü 
kazanan Belçikalı barış aktivisti 
ve feminist Henri La Fontaine’in 
de organizatörleri arasında 
bulunduğu bu konferans üzerinde 
barış hareketinin etkisi de aynı 
derecede önemliydi. Yine aynı yıl, 
1913’te, Epsom Derbisi at yarışları 
sırasında kadın hakları davasını 
savunmak için İngiltere Kralı’na 
ait atın önüne atlayan süfrajet 
Emily Davidson’ını da anmamız 
gerek (bu olayı kameralar 
kaydetmişti; o sırada medya 
devrimi de sürüyordu). Dünya 
Teşkilatı, Birinci Dünya Savaşı’nın 
arifesinde doğdu. Yirmi yıl sonra, 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 
UCLG Avrupa Teşkilatı, o zamanki 
adıyla Avrupa Belediyeler Konseyi 
(CCE), kuruldu. Bu bir tesadüf 
değildi; aksine, her iki durumda 
da savaşın bir sonucu olarak 
farkındalık oluşmuştu. CCE, 
Nazizme karşı cesur bir direniş 
gösteren ve yirmi yıl aradan 
sonra dünyanın başına bir kez 
daha gelen bu felaketi bir daha 
asla tecrübe etmemenin yollarını 
arayan belediye başkanları 
tarafından kuruldu. Başkanlar, bu 
yeni Avrupa kentler teşkilatını, 

ELISABETH GATEAU
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi Genel Sekreteri, 
Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı 
Eski Genel Sekreteri, UCLG 
Onur Kurulu üyesi.

Her Daim 
Genç Bir Yüzyıl: 
Küresel Belediye Hareketi

Avrupa Belediyeler Konseyi Konvansiyonu                                                  
▼
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kıtanın büyük barış çalışması olan 
Avrupa Birliği’nin kuruluşuyla 
ilişkilendirmeyi düşünüyorlardı.

1913’te Gent’te olduğu gibi, 1951 
yılında Cenevre’de de uluslararası 
bir barış sistemi ile kentler teşkilatı 
oluşturulması arzuları arasındaki 
ilişki açıkça görülüyordu. Eski 
Lyon Belediye Başkanı Edouard 
Herriot bu durumu şöyle ifade 
etmekteydi: “her şey devletleri 
böler, her şey belediyeleri 
birleştirir”.

Basitçe ifade etmek gerekirse, 
Avrupalılar bu defa başka bir yol 
izliyordu. Doğrudan barışı temin 
edebilecek bir dünya yönetimi 
oluşturmak yerine, öncelikle her 
kıtada demokratik yönetişimi 
inşa etmek daha ulaşılabilir bir 
hedef gibi görünüyordu. İşe, aynı 
yüzyılda iki kez hem savaşın 
tetikleyicisi hem de kurbanı olan 
Avrupa ile başladılar.

Avrupa Birliği’nin kuruluşu, 
Euro’nun bugün hâlâ etkisinde 
kaldığı iniş çıkışlarına rağmen, 
özgürlük, adalet, demokrasi 
ve istikrar değerleri ışığında, 
istisnai barışın siyasi anlamda 
inşası olarak görülmekteydi ve 
hâlâ da öyle görülmeye devam 
ediyor. Kuruluşundan bu yana 
bu yapıya destek veren UCLG 
Avrupa Teşkilatı (o zamanki 
adıyla IULA Avrupa Teşkilatı), 

dünya meselelerini görmezden 
gelemezdi.

Dünya ve Avrupa teşkilatlarının, 
Orta Çağ’dan bu yana Avrupa’da 
var olagelmiş kent birliklerinin 
mirasçıları olduğunu düşünmek 
mümkün. Bu vizyoner belediye 
başkanlarını, Birinci Dünya 
Savaşı’nın arifesinde IULA’yı ve 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi’ni kurmaya motive eden 
de kentlerin görkeminin bu kadim 
tarihidir.

Bu iki teşkilatın kaderi; Lizbon 
Belediye Başkanı Jorge Sampaio, 
Köln Belediye Başkanı Norbert 
Burger, Lille Belediye Başkanı 
Pierre Mauroy ve Barselona 
Belediye Başkanı Pasqual 
Maragall’ın aralarında bulunduğu 
ve çoğunlukla Avrupalı belediye 
başkanlarından oluşan küçük bir 
aydınlar grubunun, kıtasal ve 
küresel ölçekte düşünebildiklerini, 
riskleri fark edebildiklerini 
ve birleşme yolunda 
belediye hareketine rehberlik 
edebildiklerini gösterdikleri 
zaman bir kez daha kesişecekti. 
Tüm bunları, Afrika’nın, Güney 
Amerika’nın ve diğer kıtaların 
seçilmiş temsilcileriyle iş birliği 
içerisinde yapıyorlardı.   

Yerel yönetimle ilgilenmeye 
başladığımdan bu yana, tüm 

devletlerde bulunan ve halka 
en yakın yönetim birimlerini 
bir araya getiren bu hareketin 
devamlılığını sağlayacağından 
bir kez olsun şüphe etmedim. 
Ancak, Berlin duvarının yıkılması 
ve soğuk savaşın sona ermesinin 
ardından, ihtiyaç fazlası 
oluşumları ortadan kaldırmak, 
sistem tartışmalarına son vermek 
ve dünya yönetimine ilişkin 
konularda yerel yönetimlerin 
seslerini duyurmalarına fırsat 
yaratmak amacıyla bir araya 
gelen belediye başkanlarının 
kurduğu ve Avrupa’daki üç büyük 
teşkilatın -IULA, Dünya Kardeş 
Şehirler Federasyonu (FMVJ) ve 
Metropolis- birleşmesiyle oluşan 
dünya teşkilatının ilk genel 
sekreteri olacağımı hiç hayal 
etmemiştim.

UCLG Avrupa Teşkilatı CEMR’in 
başkanlığını yürüten unutulmaz 
isim Barselona Belediye Başkanı 
Pasqual Maragall, Brüksel ziyareti 
sırasında (çoğumuz gibi benim 
de Avrupa Birleşik Devletleri 
Anayasası olmasını umduğum bir 
metin hazırlamak üzere 2002-2003 
yılları arasında toplanan Avrupa 
Konvansiyonu sırasında) yeni 
teşkilatın, ilk genel sekreterini 
seçmek için adaylık çağrısına 
çıktığından bahsetti. 

O dönem Konvansiyon 
Sekretaryası’nın bir üyesiydim 
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ve yerel yönetimlere ilişkin 
meselelerden sorumluydum. Yeni 
anlaşma taslağında yerindelik 
ilkesine ve o zamana kadar 
Avrupa’nın kurucu metinlerinde 
göz ardı edilen yerel yönetimlere 
atıfta bulunulmasını sağladım. 

UCLG’nin kurucu belediye 
başkanları; büyük uluslararası 
kurumları yöneten devletlerin, 
barış, kalkınma, dünyada 
yoksulluğun ortadan kaldırılması, 
çevre ve özellikle iklim gibi 
küresel yönetişime ilişkin büyük 
sorunların önemli bir kısmını ele 
alırken yerel yönetişim, adem-i 
merkeziyetçilik ve yerindelik 
konularını görmezden geldiğinin 
ve ihmal ettiğinin farkındaydılar. 
Etkili, hesap verebilir ve şeffaf bir 
küresel yönetişimin ancak politika 
yapım sürecinde ilgili aktörlere 
danışılması ve daha sonra aynı 
aktörlerin politika uygulama 
sürecine dâhil edilmesiyle 
olabileceğini biliyorlardı. Buna 
rağmen, dünyadaki kentsel 
patlamanın ortasında, yerel 
yönetimlere ciddi anlamda 
danışılmıyor ve milenyumun 
beraberinde getirdiği problemlere 
ilişkin karar süreçlerinde daha da 
az yer veriliyordu.

2004 yılında, Paris’te düzenlenen 
Kuruluş Kongresi’nde Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı’nın kurulması bu durumu 

şüphesiz ki değiştirdi.

Dünya Teşkilatı’nın yeni idari 
kadrosunun ilk başkanları olan 
Paris Belediye Başkanı Bertrand 
Delanoë, Sao Paulo Belediye 
Başkanı Martha Supplic ve 
Tshwane-Prétoria Belediye 
Başkanı Smangaliso Makhatshwa, 
teşkilatın misyonlarının bir an 
evvel açıkça tanımlanmasını ve 
büyük amaçların belirlenmesini 
istiyorlardı. 

Yerel yönetimlerin ülkeden ülkeye 
değişen beceri ve eylem alanlarının 
hepsini birden ele almanın fayda 
sağlamayacağını, bunun yerine 
iki öncelikli alana odaklanmak 
gerektiğini savunuyorlardı. 
İlk öncelik, yerel yönetimlerin 
birbirleriyle deneyim, teknik 
bilgi ve iyi uygulama paylaşımı 
yapabilecekleri bir platform 
sunmaktı. İkincisi ise yerel 
yönetimler ile meydana gelen 
ani ve hızlı kentsel patlamanın 
yarattığı sorunlardan çok, kırsal 
kesimin ihtiyaçlarıyla ilgilenen 
ve devlet kültürünün hâkimiyeti 
altında olan uluslararası kurumlar 
arasındaki ilişkiyi değiştirmekti. 

Kurucu teşkilatların küçük 
çaplı ancak çok tecrübeli 
ekibiyle (bu vesileyle onları 
saygıyla anıyorum), Barselona 
Belediyesi’nin bize tahsis ettiği 
ve kurucu teşkilatların nihai ve 

tartışmaya yer vermeyen kararıyla 
yeni teşkilatın genel merkezi 
olarak kabul edilen ofiste bu 
programı uygulamaya başladık. 

Bölgesel teşkilatların ve 
Metropolis’in desteği ve etkili 
işbirliği, UCLG’nin dünyanın dört 
bir yanında var olduğunu ve bu 
yeni dünya teşkilatının dikkate 
alınması gerektiğini herkese 
gösterdi. 

Teşkilatın ilk altı yılının tarihi 
az çok bilindiği için o yıllardan 
bahsetmeyeceğim. Yalnızca 
bazı önemli anları hatırlamak 
yeterli olacaktır: ilk metinler, 
işbirliği anlaşmaları ve bildirilerle 
Birleşmiş Milletler, BM Habitat ve 
Dünya Bankası’nın UCLG’yi yerel 
yönetimlerin temsil organı olarak 
tanımaya başlaması ve böylelikle 
teşkilatın, toplantılara önce 
gözlemci ve daha sonra danışman 
partner ve çalışma partneri 
olarak katılması, özellikle Kentler 
İttifakı (Cities Alliance) ve BM 
Habitat ile imzaladığımız dikkate 
değer sözleşmeler ve UCLG’nin 
Birleşmiş Milletler ve uluslararası 
kurumlarla olan işbirliğinin 
tanınmasını sağlayan yeni 
gelişmelerin zeminini hazırlayan 
daha pek çok olay… 

Aynı şekilde, uzun süreli bir 
düşüncenin ve dünya çapındaki 
yerel yönetişimi tanıtmak 
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amacıyla yürütülen ve adem-i 
merkeziyetçilik, yerel demokrasi, 
yerel finans ve yerel hizmetler 
konularını ele alan karşılaştırmalı 
çalışmaların bir ürünü olan 
UCLG’nin ilk raporu GOLD 
ile teşkilatın temelleri atıldı. 
Bu küresel rapor, belediye 
başkanlarına yerel yönetişim 
modellerini ve yerel düzeydeki 
iyi uygulamaları karşılaştırma 
fırsatını sunuyordu. 

Teşkilatın, yüzüncü yılında, 
yeni kalkınma gündemi, 
insani yardımların etkililiği, 
iklim, temel hizmetlere erişim, 
ekonomik kriz, çatışmaların 
çözümü, cinsiyet eşitliği, yeni 
kurulan demokrasiler ve Nobel 
Ekonomi Ödülü sahibi Roger B. 
Myerson’un çok iyi bir şekilde 
ifade ettiği gibi çözümleri “federal 
modeldeki adem-i merkeziyetçi 
demokratik yapılarla maksimize 
edilebilecek” tüm meselelerde 
uluslararası kurumlarla verimli 
geçen bu ilk yılları sayesinde 
işbirliği yapabildiğini bilmek -hâlâ 
yetersiz seviyede olsa da giderek 
artacaktır- büyük bir mutluluk. 

UCLG; dört bir yanında kendisine 
destek veren ve inanan yerel ve 
bölgesel temsilcilere her daim 
daha iyi hizmet sunabilmek 
için büyümeye ve güçlenmeye 
hiç şüphesiz devam edecek. Bu 
doğrultuda teşkilatımız, temel 

teknik işbirliği modellerini 
sürdürmenin yanı sıra, dünyanın 
farklı yerlerinden gelen yerel 
ve bölgesel siyasi temsilcilerin 
bir araya gelebilecekleri, 
paylaşımda bulunabilecekleri 
ve işbirliği yapabilecekleri 
muadili olmayan bir platform 
olma yolunda çalışmalarını 
sürdürecek. Politikacılar, bugüne 
kadar teşkilatımızın itici gücü 
olmuşlardır ve olmaya da devam 
edeceklerdir. 

Yaşasın Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı! 

▲

Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Kuruluş 

Kongresi, Paris 2004
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Hareketimizin 100. yıldönümü 
vesilesiyle kendi tanıklığımı 
paylaşmak isterim. 

Kentler ve yerel yönetimler 
uluslararası hareketini 1988 yılının 
Haziran ayında, Metropolis’te 
bilim direktörü olarak çalışmaya 
başladığım dönemde keşfettim. 

Başkan Michel Giraud ve Genel 
Sekreter Pierre Pommellet, 1915 
yılında Meksika’da meydana 
gelen ve sonuçları 1987 yılında 
gerçekleştirilen 2. Metropolis 
Kongresi sırasında bile hâlâ 
hissedilen deprem dolayısıyla 
büyük bir farkındalık kazandıkları 
için bana, büyük riskleri önlemeye 
yönelik bir Metropolis Enstitüsü 
kurma önerisinde bulundular. 

O zamanlar Metropolis ekibinin 
başında Marianne Anache vardı ve 
ekip 5 kişiden oluşuyordu, ancak 
Pierre Pommellet’nin başkanlığını 
yaptığı ve hepimizin ortağı 
olduğu Île-de-France Bölgesel 
Kalkınma Enstitüsü’nün 200 kişilik 
partner havuzundan da istifade 
edebiliyorduk. 

Bir gün Metropolis’in genel 
sekreteri olacağımı ve tüm bu 
yıllar boyunca hareketimizin 
gelişiminde bu denli yoğun bir 
şekilde tecrübe edeceğimi asla 
hayal etmemiştim. 100. yıldönümü 
vesilesiyle tanıklığımı sunarken, 
ortaya çıkan gelişmelerde 
belirleyici olduğunu düşündüğüm 
1991-1997 yılları arasındaki 
dönemden bahsetmek isterim.  

Öncelikle bu dönemin başlıca 
siyasi aktörleri olan Pierre Mauroy, 
Michel Giraud, Pasqual Maragall, 
Ricardo Triglia, Mamadou Diop, 
Jaime Ravinet, Jaime Lerner, 
Norbert Burger, Jorge Sampaio, 
Daby Diagne, Ernest Koumo 
Mobio, Bernard Stasi ve Agustin 
Marina’ya saygılarımı sunmak 
istiyorum. Hepsi sağlam bir 
iradeye, sağduyulu ve vizyoner bir 
anlayışa sahipti. Uluslararası yerel 
yönetimler hareketine sarsılmaz 
bir bağlılıkla bağlıydılar. 

Teknik ve idari ekipten Jean-
Marie Tétard, Michel Bescond, 
Alberto Laplaine Guimarais, 
Drew Horgan, Paul Bongers, Peter 
Slits, Elisabeth Gateau, Margarita 
Obiols, Selahatin Yıldırım, 
Marianne Anache, Alain Le Saux, 
Regis Vigneau, Robert Smith, 
Badredine Senoussi, Jean-Pierre 
Elong Mbassi, Lakbir Shinchal, 
Jordi Borja ve Jaime Torreslara’yı 
da bu vesileyle anmak isterim. Bazı 
zamanlar, kendi teşkilatlarımızın 
çıkarlarını şiddetle savunurken, 
aslında her birimiz uluslararası 
hareketimizin başarıya ulaşması 

için çalışıyorduk. 

New York, Curitiba, Rio de 
Janeiro, Lizbon, İstanbul ve 
Paris… Bu kentler, uluslararası 
hareketimizin değerlendirilmesi 
ve UCLG’nin kurulmasıyla 
sonuçlanan grup dinamiğinin 
oluşturulması sürecinde 
geçtiğimiz altı aşamayı temsil 
ediyor. 

Metropolis’in genel merkezi 
kendisi gibi Paris’te bulunan 
FMCU’ya (UTO) olan coğrafi 
ve kültürel yakınlığı, tutumları 
daha az işbirlikçi ve çoğu zaman 
hegemonik olan IULA’daki 
çalışma arkadaşlarımızla 
karşılaştırıldığında, FMCU ile 
doğal ve çoğu zaman partnerlik 
seviyesinde kalıcı paylaşımların 
gerçekleşmesine imkân tanıyordu. 
Hatırladığım beraber ilk 
maceramız, hazırlıklarına geç 
katıldığımız Rio Konferansı’ydı. 
Konferans, düzenli olarak ortak 
çalışmalar yürütmemiz ve 
uluslararası topluma karşı yerel 
yönetimlerin özgün bakış açısının 
savunuculuğunu yapmanın ancak 
birlikte hareket edersek mümkün 
olabileceğinin farkına varmamız 
anlamında bir başlangıç noktası 
olmuştu. 

New York, Curitiba ve Rio

IULA, FMCU ve METROPOLIS, 
1991 yılının Aralık ayında 
gerçekleşen son hazırlık komitesi 
sırasında Gündem 21’in 28. 
Bölümü’nün kabul edilmesine 
ilişkin işbirliği yapmaya başladı. 

ALAIN LE SAUX
Metropolis Genel Sekreteri

Umut Dolu 
Bir Yüzyıl
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Sırası gelmişken, ICLEI (Yerel 
Çevre Girişimleri Uluslararası 
Konseyi) Genel Sekreteri Jeb 
Brugmann tarafından yapılan ve 
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı 
Michael Cohen’in de katkı 
sunduğu muazzam editoryal 
çalışmanın da burada altını 
çizmek isterim. Ayrıca, UNCED 
Genel Sekreteri Maurice Strong 
ve yardımcısı Serge Antoine’ın 
verdiği yararlı destekleri de 
anmadan geçemeyeceğim. 
Onların destekleri sayesinde, 
Montreal Belediye Başkanı ve 
Dünya Büyük Kentler Zirvesi 
temsilcisi Jean Doré, konferansın 
Genel Kurul’unda konuşmasını 
gerçekleştirdi.

IULA ile işbirliğimiz oldukça 
proaktif olsa da usulca akan bir 
nehir gibi her daim sorunsuz 
değildi. Bir yandan işbirliği 
yapıyor, diğer yandan ise sürekli 

rekabet ediyorduk. Öyle bir 
rekabet ki IULA’daki çalışma 
arkadaşlarımız, daha eski bir 
teşkilat olmaları sebebiyle, yerel 
yönetimleri dünya çapında temsil 
etmesi gereken birinci teşkilat 
olduklarını düşünüyorlardı. Buna 
dayanarak, Rio Konferansı’nda 
Montreal Belediye Başkanı Jean 
Doré’nin seçilmesine ortaklaşa 
karar verildiği sırada, IULA ve 
ICLEI’den çalışma arkadaşlarımız, 
onun yerine Sör John Chatfield’ın 
getirilmesi için gizli görüşmeler 
yürütüyorlardı. BM’yi alınan ilk 
karara sadık kalması için ikna 
etmemiz kolay olmadı! 

UNCED Rio Zirvesi öncesinde, 
mayıs ayının sonunda, yerel 
yönetimlerin sürdürülebilir 
kalkınma bildirgesinin kabul 
edildiği Curitiba’da Jaime 
Lerner’ın daveti üzerine toplandık. 
IULA, FMCU, Dünya Büyük 

Kentler Zirvesi ve Metropolis’ten 
oluşan 4’lü Grup’un oluşturulma 
kararı bu toplantıda alındı. 

Rio Konferansı’na katılımımız 
olumluydu. Konferans 
kapsamında, Gündem 21’in 28. 
Bölümü ve yerel yönetimlerin 
sürdürülebilir kalkınma 
noktasında oynadıkları pozitif rolü 
ortaya koyan Yerel Gündem 21 
teklifi kabul edildi.

Lizbon 1994

Lizbon, 1994’te FMCU Kongresi’ne 
ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda, 
Pascual Maragall, teşkilatlarımızın 
iradesini mükemmel şekilde 
özetleyen o kilit ifadeyi kullandı 
: “Birleşmiş Milletler karşısında 
Birleşmiş Kentler’i kurmalıyız”. 
Afrika Kentler Birliği, Arap 
Kentler Teşkilatı, Citynet, 
FLACMA (Latin Amerika 
Kentleri, Belediyeleri ve Yerel 
Yönetim Birlikleri Federasyonu) 
ve Eurocities gibi büyük bölge 
teşkilatlarını kapsayacak 
şekilde G4’ü büyütme kararı 
alındı; böylelikle, G4+ ortaya 
çıktı. Bu yeni teşkilat, Kent 
Zirvesi öncesinde İstanbul’da 
gerçekleşecek olan ilk Dünya 
Kentler ve Yerel Yönetimler 
Asamblesi’nin (WACLA) 
düzenlenmesinden sorumluydu.

IULA, politik bir ağ olmayan 
ve aslında IULA bünyesinde 
bir kurum olan ICLEI’nin G4+’e 
katılmasına karşı çıkıyordu. 
Bu karar, UCLG’nin kuruluşu 

Dünya Kent ve Yerel Yönetim Birlikleri Koordinasyon Birimi’nin (WACLAC) Kuruluşu 
▼
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sırasında sorgulanmadığı için 
bugün, bu karardan pişman 
olmaktan başka elimizden bir şey 
gelmiyor. Habitat II Konferansı 
Genel Sekreteri Wali N’Dow 
ve yardımcısı Jorge Wilheim, 
Lizbon’da bizlere tam destek 
verdi ve G4+ tarafından sunulan, 
yerel yönetimlerin Habitat II 
Konferansı’na katılımcı olarak 
kabul edilmelerini talep eden 
teklifi kabul ettiler. Ayrıca, G4+ 
üyelerini hazırlık komitelerine 
aktif olarak katılmaya, katkı 
sunmaya ve kendi hükümetlerinin 
bu teklifi kabul etmelerini 
sağlamaya yönelik çalışmaya 
davet ettiler. 

Habitat II Konferansı öncesinde 
WACLA’nın düzenlenmesi kararı 
alındı ve 1995 yılında bu ilk 
dünya asamblesinin bildirgesinin 
hazırlanması görevi Afrika Kentler 
Birliği’ne (UVA) verildi. 

İstanbul ve Paris 1996 

WACLA’nın açılışında Metropolis 
Başkanı Michel Giraud, Dünya 
Kent ve Yerel Yönetim Birlikleri 
Koordinasyon Birimi’nin 
(WACLAC) kurulması teklifini 
öne sürdü. Çok geçmeden 
IULA bürokrasisi, ayrı bir yapı 
kurmanın faydasız olacağını 
düşündüklerinden bu teklife karşı 
çıktı. 

Jorge Sampaio, Pasqual 
Maragall, Daby Diagne ve 
bölge teşkilatlarının temsilcileri 
teklifi destekliyorlardı. 

IULA’nın isteksizliği karşısında 
METROPOLIS ve FMCU, 
IULA’nın WACLAC’ın ilk 
başkanı olması önerisinde 
bulundu. Bunun üzerine Jaime 
Ravinet, idari ekibinin aksi 
yöndeki görüşüne rağmen, bu 
teklifi kabul etti. Böylelikle teklif 
üzerinde mutabakat sağlandı ve 
WACLAC’ın kurulması teklifini 
içeren sonuç bildirgesi kabul 
edildi.

WACLAC, Michel Giraud’nun 
daveti üzerine 7 Eylül 1996’da, 
Paris’te resmi olarak kuruldu. 
İstanbul’da kararlaştırıldığı üzere 
Jaime Ravinet başkan olarak 
seçilirken, Jean-Pierre Elong 
Mbassi genel sekreterlik görevine 
getirildi. WACLAC’a Cenevre 
kentinin ev sahipliği yapması 
kararlaştırıldı. 

İstanbul’daki konferans, yerel 
yönetimlerin ilk defa kaliteli 
katılım sağladığı bir etkinlikti. 
Ancak, seçilmiş temsilcilerimizin 
umduğu siyasi tanınmayla 
sonuçlanmamıştı. Adem-i 
merkeziyetçilik, birçok devletin 
anlayışıyla ters düşüyordu ve 
bu devletlerden bazıları yerel 
yönetimlerin tanınmasına karşıydı. 

New-York 1997

İstanbul’da elde edilen kazanımları 
artırmak ve yerel yönetimlerin 
resmi olarak tanınma taleplerini 
güçlendirmek amacıyla, 
Norbert Burger (IULA), Daby 
Diagne (FMCU) ve Hortense 

Aka Anghui’nin (Metropolis) 
aralarında bulunduğu ve Jaime 
Ravinet’nin başkanlığındaki 
delegasyon, BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan tarafından kabul 
edildi.  

2004 yılında UCLG’nin 
kurulmasına giden süreçte, daha 
pek çok başka gelişme oldu. 
UCLG’nin kuruluşu bu dönemin 
doğal bir sonucuydu, ancak daha 
yeni başlayan uzun tarihinin 
dönüm noktalarından yalnızca 
biriydi!
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Hiç bir zaman bir kariyer 
planım olmamıştı (6 yıl boyunca 
bir şeyler yapıyor olmamın 
haricinde) ve yerel yönetimde 
yer almak, olmayan bu planın 
bir parçası değildi. Her şey şans 
eseri, 1983 yılında, İngiltere’nin 
en yüksek mahkemesinin, 
Londra Büyükşehir Meclisi’nin 
şehirdeki toplu taşıma ücretlerini 
düşürme kararını bozmasını 
eleştiren makaleler yazmam 
ile başladı. Yapılanın ulaştırma 
politikası ile ters düştüğünü ve 
çeliştiğini düşünüyordum; bunun 
sonucunda, Londra Büyükşehir 
Meclisi tarafından politika avukatı 
olarak işe alındım. Bu dönem, 
Sayın Thatcher ile yaşanan 
büyük politik mücadele ile aynı 
döneme denk geliyordu. Thatcher, 
Büyükşehir Meclisi’ni feshetme 
kararı almış ve böylelikle Londra 
bir kent idaresinden yoksun 
kalmıştı  (Bunun büyük bir hata 
olduğunu zaman gösterecekti). 
Çoğunu kazandığımız muazzam 
hukuki mücadelelerimiz oldu; 
ancak kendisi siyasi anlamda 

istediğini elde etmişti. Kısa süre 
sonra,  başkentteki 32 ilçeden biri 
olan ve çoğu kamu hizmetinden 
sorumlu olan Londra Camden 
İlçesi’ne başkan olarak seçilmekten 
onur duydum. Sonraki 6 sene, 
her yıl bütçede ciddi kesintilere 
gitmek ve meclisin organizasyon 
yapısını ve hizmet modelini 
değiştirmek zorunda olduğumuz 
için çalışma hayatımın en zor 
dönemi oldu. Başkan, idarenin 
başı ve seçilmiş politikacılar ile 
çalışanlar arasındaki köprüdür. 

1995 senesinde, işinde son derece 
yetkin olan Paul Bongers’ın boş 
bıraktığı pozisyonu için gelen 
Yerel Yönetimler Uluslararası 
Bürosu (LGIB) Direktörlüğü 
iş ilanı ile benim için kişisel 
yenilenme zamanı başlamıştı. 
Her zaman uluslararası 
insan hakları ile ilgilenen bir 
enternasyonalisttim. Gençliğimde 
Hindistan ve Kuzey Amerika’ya 
seyahat etmek için kara yolu 
üzerinden otostop çekmeye 
kendini adamış bir gençtim. Yerel 
Yönetimler Uluslararası Bürosu, 
Birleşik Krallık yerel yönetiminin 
Avrupa’daki ve uluslararası 
düzeydeki koluydu ve bu sayede 
uluslararası yerel yönetimlerin 
dünyasına ilk defa girmiş oldum. 

Başlamak için harika bir zamandı. 
1996 baharında, BM Kent Zirvesi 
İstanbul’da gerçekleştirilmiş 
ve insan yerleşimlerine ilişkin 
Habitat Gündemi kabul edilmişti. 

Aynı zamanda, Dünya Kentler 
ve Yerel Yönetimler Asamblesi 
İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve 
sonuç kararında uluslararası 
yerel yönetim birliklerinin sıkı 
bir işbirliği içine girmesi ve birlik 
olması çağrısında bulunulmuştu. 
Kâğıt üstünde harika olan bu 
çağrının pratikte uygulanması 
daha zordu. Yerel yönetimlerin 
sesinin daha güçlü çıkması için 
daha büyük bir birlik gerekliydi, 
ama nasıl olacaktı? 

IULA ile ilgili ilk tecrübemi, 
dönemin IULA Başkanı ve 
Santiago Belediye Başkanı Jaime 
Ravinet’nin ev sahipliğinde, 
Şili’nin başkenti Santiago’da 
gerçekleştirilen Dünya Yürütme 
Kurulu (WEXCOM) sırasında 
edindim. Şili’nin Pinochet sonrası 
siyasi hayatındaki ilginç bir 
dönemdi ve orada bulunduğumuz 
süre içerisinde dönemin Devlet 
Başkanı’na kısa bir ziyarette 
bulunma fırsatını da elde etmiştik. 
Ancak IULA’nın, strateji ve 
odaklanma yönünden eksiklikleri 
olduğu görülüyordu. Genel 
Sekreter Drew Horgan, kendini 
işine adamış ve birçok güçlü yanı 
olan harika biriydi ancak tavize 
geçit vermeyen yönetim güçlü 
yanları arasında değildi.

Metropolis ve FMCU’daki (çok 
sevdiğim ve hayran olduğum 
iki kurum) meslektaşlarımın, 
gelecekteki WACLAC’ın 
kurulması için tekliflerini 

JEREMY SMITH
IULA Eski Genel Sekreteri

Uluslararası 
Belediye Hareketi
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sunarlarken, en eski ve en büyük 
birliklerinden olan IULA’nın 
yolunu açtıklarını ve böylelikle 
ona kıta çapındaki birlikler ile 
aynı değeri kazandırdıklarını 
fark ettiğimde bu gözlemim 
doğrulanmıştı. Ben de bu sürece 
dâhil oldum. Yetkililer seviyesinde 
gerçekleşen ve benim de zorlu bir 
muhalif olarak katıldığım fırtınalı 
toplantılarımız oldu. WACLAC’ın, 
parçalanma sorununa çözüm 
olamayacağı ve olmaması gerektiği 
benim için kesinleşmişti.

Bir sonraki durak, Mauritius’da 
1997 senesinde gerçekleştirilen 
IULA Kongresi’ydi, diğer bir 
ifadeyle ilk “Afrika” kongresi. 
Jaime Ravinet’in ardından 
IULA’nın başkanlığına, dönemin 
Köln Belediye Başkanı Norbert 
Burger seçilmişti. IULA’nın yeni 
başkanı kabul konuşmasında, 
seyircilerin bir kısmını şaşırtarak, 
bir diğer büyük birlik olan FMCU-
UTO (Dünya Birleşmiş Kentler 
Federasyonu)  ile birleşmek için 
çalışacağını taahhüt etmişti. Ancak 
bu noktada, IULA mali bir kriz 
ile karşı karşıyaydı ve birliğin 
liderleri, farklı bir doğrultuda 
hareket edilmesinin zamanının 
geldiğine karar vermişlerdi. 1998 
yılında Norbert Burger tarafından 
bana bir sonraki dönem için 
geçici başkanlık görevi (fiilen 
Genel Sekreterlik) teklifi edildi.  
Ben Michel Bescond ve FMCU 
yetkilileri ile görüşürken, Norbert 

Burger ise FMCU’nun yeni başkanı 
Daby Diagne ile görüşüyordu. 
Bu sayede müzakereler resmi 
olarak ilk defa başlamış oldu. 
IULA’daki yeni görevimin ilk 
toplantısı, Helsinki’de düzenlenen 
IULA WEXCOM’da gerçekleşti. 
Burada IULA-EMME’den 
Selahattin Yıldırım beni, dönemin 
sakin ve kibar İstanbul Belediye 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
tanıştırdı. Ne yazık ki bana hediye 
ettiği, içinde İstanbul fotoğrafları 
olan o güzel kitabı kaybettim! 

IULA’da göreve başladığımda 
ortaya başka bir konu daha 
çıktı: Çin’deki şehirlerin üyeliği. 
Henüz kuruluş safhasında olan 
Başkentler Forumu oluşturulmuş 
ve Taipei şehrinin ilk konferansa 
ev sahipliği yapmasına karar 
verilmişti. IULA içerisinde her 
zaman olumlu bir rol oynamış 
olan Taipei’yi takdir ediyordum; 
ancak burnumun ucundaki 
politik sorunu da görmezlikten 
gelemezdim. Bana göre, Çin’in 
şehirlerini teşkilatımıza katmak, 
IULA’nın ve dünya yerel 
yönetimlerinin çıkarına hizmet 
edecekti. Başkentlerin tanımıyla 
ilgili yaşanan anlaşmazlıkların 
bizi yolumuzdan şaşırtmasına 
izin veremezdik. Buna istinaden 
Taipei’ye giden ekip üyemize 
bu konunun açılmasına neden 
olabilecek her türlü sonuç 
bildirisini engellemesi talimatını 
verdim. Şehir ve şehrin belediye 

başkanı mutlu değillerdi ve 
bu yüzden kendimi kötü 
hissediyordum. Ama yapılması 
gerekiyordu. Asya Pasifik 
bölgesinde Peter Woods, Çin’in 
gelecekteki üyeliği için gerekli 
zemini hazırlama noktasında 
büyük ilerlemeler kaydetmişti.

1999 yılında, Barselona’da 
Metropolis Kongresi ile arka 
arkaya harika bir IULA Kongresi 
gerçekleştirdik. Şehir harika bir 
ev sahibiydi; dönemin Belediye 
Başkanı Joan Clos’un da güçlü 
desteğini alan Margarita Obiols 
ve ekibi ile çalışmaktan büyük 
zevk aldım. Bana göre, o gün 
kabul edilen bildiri, günümüzdeki 
şehirler ve yerel yönetimler 
hakkındaki kilit noktaların da 
özeti niteliğinde.

Ayrıca bu vesileyle, IULA 
WEXCOM uzun süren tartışmalar 
sonucunda Çin Halkı Yabancı 
Ülkeler ile Dostluk Derneği’nin 
üyeliğini onayladı. Avrupa 
Belediyeler ve Bölgeler Konseyi 
(CEMR)  tarafından düzenlenen 
ve Konsey Başkanı Giscard 
d’Estaing’in modere ettiği bir diğer 
önemli toplantıda ise Filistin ve 
İsrail dernekleri arasında kısa bir 
işbirliği protokolü imzalandı.

Bu gelişmeleri FMCU ile yapılacak 
ve altı yıl boyunca sürecek olan 
UCLG’ye hazırlık çalışmaları 
takip etti. UCLG’nin doğuşu bana 
bir mucize gibi geliyor. Herkes 
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bu birleşmenin arkasındaki 
mantığı görebiliyordu. Küçük 
olarak nitelendirilebilecek bu iki 
birlik, gerekli olan küresel rolü 
üstlenmek veya nüfuz alanını 
oluşturmak için yeterli kaynağa 
sahip değildi. IULA ve FMCU, 
bir yandan coğrafi olarak birbirini 
tamamlıyor, diğer yandan ise 
birbirleriyle rekabet ediyorlardı.

Kültürel ve söylemsel olarak ise bu 
iki teşkilat arasında dağlar kadar 
fark vardı, bu yüzden iki farklı 
geleneği bir araya getirmek uzun 
zaman almıştı. Tarih ve jeopolitik 
de önemliydi; Soğuk Savaş’ın 
devam ettiği dönemde, genelleme 
yapacak olursak, FMCU daha çok 
sola, IULA ise sağa yakındı.

1989’dan sonra ise bunların bir 
önemi kalmamıştı. Bunlardan 
daha önemli olan bir nokta, 
IULA’nın ulusal yerel yönetim 
birliklerine odaklanması ve 
FMCU’nun ise tek tek şehir ve 

ilçelere odaklanmasıydı. Bu durum 
birleşme konusunu daha da 
karmaşık hale getiriyordu.

1999’da Jacques Jobin IULA’nın 
genel sekreteri, Zambia’dan 
Max Ng’andwe ise başkanı oldu. 
Jacques yerel yönetim davasına 
kendini tümüyle adamıştı ve 
bu alanda geniş bir birikime 
sahipti; ancak kısa bir süre sonra 
kendisinin (ve Başkan’ın) birleşme 
konusundan emin olmadıkları 
anlaşıldı. Bu durum, birleşme 
üzerine büyük tartışmaların ve 
görüş ayrılıklarının yaşandığı 
olağanüstü zor geçen WEXCOM 
toplantılarını beraberinde getirdi. 
Birleştirici unsur WACLAC’a 
yönelik hoşnutsuzluktu ve 
IULA’nın WACLAC’tan ayrılma 
kararı, yalnızca, FMCU ile olan 
müzakereleri sürdürmek için 
ertelenmişti (FMCU ve Metropolis 
WACLAC’a olumlu bakıyordu).  
Açıkça ifade etmeseler de, tüm 
IULA üyeleri prensipte birleşme 
konusuna sıcak yaklaşıyorlardı. 
Bazı üyeler içinse birleşmenin 
hayata geçirilmesi için hiçbir kabul 
edilebilir yol yoktu!

2000 yılında Meksika’nın 
Merida şehrinde gerçekleştirilen 
unutulmaz WEXCOM 
toplantısında, tartışmalar 
doruk noktasına ulaştı. Hatta 
dönemin Devlet Başkanı Ernesto 
Zedillo’nun beklenmedik 
şekilde toplantıya katılıp 
konuşma yapması bizim için 

hoş bir sürpriz oldu. Henüz 
ismi konmamış olan UCLG’nin 
geleceğinin pamuk ipliğine 
bağlı olduğu yer, Merida’da 
düzenlenen bu toplantıydı.  
Takdire şayan Don Borut (ABD 
Ulusal Kentler Birliği Yönetici 
Müdürü) tarafından sunulan 
bir önerge ile müzakerelere 
son verilmesi gündeme geldi. 
Başkan ve Genel Sekreter 
tarafından açıkça desteklenen 
önergeye karşı çıkıyordum. 
Birleşme sürecinin devam etmesi 
konusunda yapabileceğim en 
güçlü konuşmayı gerçekleştirdim. 
Gece geç saatlere kadar uzak 
noktalardaki delegelerle süren 
telefon görüşmeleri ve lobi 
çalışmaları sonrasında ertesi 
gün oylama yapıldı.  Oylama 
sonucunda Don’un önergesi 
reddedilmişti - sadece bir oy 
farkla.

Oylamanın yakınlığına ve 
müzakerelerde öne sürülen farklı 
görüşlere rağmen, IULA’nın tüm 
üyeleri disiplin ve kararlılıkla 
verilen karara saygı gösterdiler. 
Bu noktadan sonra nihai hedef bir 
daha sorgulanmadı; ancak yeni 
tüzük, temsil, oylama, mali işler, 
politikalar, teşkilatın merkezi ve 
ilk kongre gibi yeni yapılanmaya 
dair detayların görüşüldüğü 
müzakereler yıllar sürdü. 

Beklenen Birleşme Kongresi 2001 
yılında, Rio’da gerçekleştirildi; 
ancak sonuca yönelik atılan 

IULA-UTO Birleşme Logosu
▼
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adımlar ölçülüydü. Alan Lloyd 
(Galler, Birleşik Krallık) birleşme 
sürecini tamamlamak üzere 
Rio’daki Kongre’de IULA başkanı 
seçildi. Jacques Jobin, izlenen yola 
ilişkin görüş ayrılığı nedeniyle 
istifa etti ve genel sekreterlik 
pozisyonu bir kez daha bana 
teklif edildi. (Tüm bu aşamalarda 
Yerel Yönetimler Uluslararası 
Bürosu’nda ve daha sonra 
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi’nde tam zamanlı olarak 
çalışıyor olduğumu eklemeliyim, 
bu yüzden IULA’daki pozisyon 
benim için güzel bir fahri 
unvandı.)

Farklı şehirlerde gerçekleştirilen 
ve birbirini takip eden Ortak 
Yönetim Oturumları ile 
gündemdeki meseleleri tek tek 
sonuca ulaştırdık. Kapalı oylama 
sonucunda merkez olarak Cenevre 
yerine Barselona seçildi. İlk 
kongrenin Paris’te düzenlenmesi 
kararlaştırıldı. Hazırlanan iki 
tüzük, birliklerin ve münferit 
şehirlerin oy kullanma haklarının 
tanımlanmasına ilişkin çetrefilli 
sorunların tartışılmasından 
ve birçok IULA üyesinin etkili 
olamayacak kadar geniş çaplı 
olduğunu düşündüğü yönetim 
organlarının büyüklüğünün 
görüşülmesinden sonra kabul 
edildi.

Görüşülen en zor konu ise 
teşkilatın mali durumuydu 
çünkü geçmiş zararların yeni 

teşkilatın üzerine yıkılmasının 
önüne geçilmesi gerekiyordu (Bu 
vesileyle IULA’nın bütçe patronu 
Jim Knight’a teşekkür ediyorum). 
Sonuncu ama çok önemli bir 
diğer gündem maddesi, mevcut 
çalışanların transferi ve bir sonraki 
genel sekreterin seçimi gibi 
personel işlerine ilişkin meseleleri 
kapsıyordu.

Elisabeth Gateau, CEMR’nin genel 
sekreterliğindeki görev süresini 
dolduruyordu ve kapsamlı aday 
arayışından sonra UCLG’nin ilk 
genel sekreteri olarak seçildi. 
Bir uluslararası yerel yönetimler 
teşkilatının genel sekreteri 
olmak hiç de kolay bir iş değildi. 
Elisabeth’in tecrübesi ve siyasi 
kavrayışı kuruluş yıllarında 
büyük bir kazançtı. 3.000 
kişinin katılımıyla gerçekleşen 
Paris Kongresi büyük başarıyla 
sonuçlandı. Bundan dolayı hem 
gururluydum, hem de üzgün; 
çünkü bu Kongre ile birlikte 
teşkilattaki görev sürem sona 
eriyordu.

İstanbul’dan Paris’e uzanan 8 
yıllık uzun süreçte, UCLG’nin 
kurulmasında hatırı sayılır katkım 
olduğunu bilmek beni mutlu 
ediyor.

UCLG’nin kurulmasına giden 
yolda kilit rol oynayan birkaç 
kişiye teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Bombardıman altında 
kalmış Almanya’da geçen 

çocukluğu ile ilgili hikâyeleriyle 
barış adına çalışmanın ne kadar 
önemli olduğunu bana gösterdiği 
için geçtiğimiz yıl hayatını 
kaybeden Norbert Burger’e 
özellikle teşekkür etmek istiyorum. 
IULA’nın son başkanı, toplumcu 
enternasyonalist ve 50 yıl boyunca 
seçilmiş konsey üyeliği yapmış 
olan Alan Lloyd’a ve FMCU’nun 
son başkanı Mercedes Bresso’ya 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu iki başkan, zorlu meselelerin 
çözüme kavuşturulmasını 
sağladılar.  Sürecin başında 
FMCU’nun genel sekreterliğini 
yürüten ve iyi bir müzakere 
ortağı olan Michel Bescond’a 
ve daha sonra görevi devralan 
Paolo Morello’ya teşekkür 
ediyorum. IULA tarafında ismen 
sayamayacağım kadar çok kişi var, 
ama özellikle personel ekibine ve 
her zaman yardımcı olmaya hazır 
olan Heikki Telakivi’ye teşekkür 
ederim.

Altı çizilmesi gereken birkaç 
noktadan daha bahsetmek 
istiyorum. Dünya Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın oluşturulması 
doğrultusunda uluslararası 
anlaşma sağlamamız engellense 
de, BM Habitat ile olumlu bir 
ortaklığın inşasına yardımcı 
olduk. 2001 yılında, Yönetim 
Konseyi toplantısı için Nairobi’de 
bulunuyordum. Konsey’de ulusal 
hükümetlerin 
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korkularını gidereceğini 
düşündüğüm bir Şart veya benzeri 
bir metnin hazırlanması üzerine 
yerel yönetimler adına konuşma 
yaptım. Çok geçmeden, Başkan 
Bush hükümetinin temsilcisinin 
sözlü tacizine maruz kaldım! Bunu 
bir onur olarak kabul ettim. Tasarı 
komitesinde görevlendirildiğim 
sırada aynı beyefendi bu kez söz 
hakkımı tartışmaya açtı; ancak 
Birleşik Krallık delegasyonunun 
üyesi olduğum için doğal olarak 
sürece aktif olarak katılma hakkına 
sahiptim!

Mısır, Çin, İran ve ABD 
temsilcilerini süreçte tutmak 
için gösterilen büyük çabaların 
ardından nihayet, yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi ve 
desantralizasyon konularında 
“diyaloğun” teşvik edilmesine 
yönelik ortak bir metinde 
anlaşmayı başardık. Bu metin 
nihai olarak 2007 yılında, 
yeterince kullanılmayan BM 
Desantralizasyon ve Yerel 
Yönetimlerin Güçlendirilmesi 
Kılavuzu’nun kabul edilmesini 
sağladı.

2002 yılının Mayıs ayında, 
Giscard d’Estaing’in ve daha 
sonra Viyana Belediye Başkanı 
Michael Häupl’un başkanlığı 
altındaki CEMR’in genel sekreteri 
olarak göreve başladım.  2004 
yılının sonuna kadar, Paris 
hazırlık sürecinin takibi de 
dâhil olmak üzere IULA’daki 

genel sekreterlik görevlerimi 
yürütmeye devam ediyordum 
ve IULA’nın resmi kapanışından 
sorumluydum. Aynı zamanda 
UCLG’nin Avrupa birimini 
oluşturduk. Bu birimin kurulma 
süreci, Fransızların UCLG’ye 
olan önemli katkıları ve aynı 
zamanda Fransız iç siyasetindeki 
organizasyonel hassasiyetler göz 
önünde alındığında başlı başına 
karmaşıktı. Kurumsal sürecin çok 
dikkatli bir şekilde yürütülmesi 
gerekiyordu.

2010 yılının başında, yaklaşık 8 yıl 
sonra, görev yaptığım CEMR’den 
ayrıldım ve yine aynı dönemde, 
15 yıl süren IULA ara dönem 
yöneticiliğim sona erdi; böylelikle, 
tüm resmi yükümlülüklerim son 
bulmuş oldu. Sıklıkla can sıkıcı 
durumlarla karşılaşsak da harika 
yıllardı. Uluslararası toplumun 
ve üye devletlerin, kentlerin ve 
yerel yönetimlerin oynadıkları 
elzem rolü anlamasını sağlamak 
en büyük hedefimizdi.  Bu sebeple, 
2010 yılında UCLG tarafından, 
2030’un Kenti Manifestosu’nun 
hazırlanması sürecine katkı 
sunmaya davet edildiğimde çok 
mutlu olmuştum. Bu manifestoya, 
Birleşmiş Milletler’in sponsoru 
olduğu 2015-Sonrası Kalkınma 
Gündemi Konusunda Seçkin 
Kişiler Üst-Düzey Paneli’nin 
raporunda (Mayıs 2013), yalnızca 
bir dipnotta da olsa,  atıfta 
bulunulması da beni ayrıca 

sevindirmişti. 

Bu yüzden, IULA’nın kurucu 
babası ve ilham kaynağı Emile 
Vinck’in doğrudan son halefi 
olduğum ve IULA’nın liderleri 
arasında yer aldığım için 
özellikle ayrıcalıklı hissediyorum. 
UCLG’yi kurarken ortaya 
koyduğumuz, yerel yönetimlerin 
birleşik sesi olmak konusundaki 
ortak vizyonumuzu, hayatta 
olsaydı şayet, Emile Vinck’in de 
paylaşacağından eminim. Kendisi 
hiç bir zaman oluşturmaktan, 
reform yapmaktan, yeni bir idare 
merkezi bulmaktan, kısacası 
ne gerekiyorsa yapmaktan 
korkmamıştı. Uluslararası karar 
alma sürecine olumlu katkıda 
bulunmaları ve sınırları aşıp 
bilgi alışverişinde bulunmaları 
amacıyla yerel yönetimleri bir 
araya getirmek tek hedefiydi. Bu 
vesileyle, UCLG’ye gelecek 100 
yıla hazırlanma süreçlerinde iyi 
dileklerimi sunuyorum.
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1996 yılında, İstanbul’da 
gerçekleştirilen BM İnsan 
Yerleşimleri Habitat II 
Konferansı’nın akabinde, yerel 
yönetim birlikleri Dünya Kent 
ve Yerel Yönetim Birlikleri 
Koordinasyon Birimi’ni 
(WACLAC) kurdu. Yerel yönetim 
birlikleriyle de bu sırada tanıştım. 

Dünyanın en yoksul bölgelerinde 
somut saha çalışmaları üzerine 
tecrübem olduğu için bu 
teşkilatların kuruluş nedenlerini 
ve amaçlarını anlamam kolay 
olmadı. Uluslararası yardım 
işbirliği üzerine Afrika’da 
yürüttüğüm, uzun süreli 
çalışmalarımın ardından o dönem, 
Torino şehrinde uluslararası 
eylem alanında proje müdürü 
olarak görev yapıyordum ve aynı 
zamanda uluslararası düzeyde 
birçok yerel yönetim eşleştirme 

programı üzerine çalışmalar 
yürütüyordum. 

Belediye hareketini desteklemek 
ve uluslararası toplum ve 

Birleşmiş Milletler nezdinde 
tanınmasını sağlamak amacıyla 
girişimler labirentine attığım 
ilk adımımı Giulio Dolchi’ye 
borçluyum. O dönem yerel 
yönetim birlikleri sivil toplum 
kuruluşlarıyla karıştırılıyordu. 
Ayrıca, sekreterlerin ve diğer 
yetkililerin seçilmiş temsilcilerden 
çoğunlukla daha dinamik ve 
istikrarlı olduğu teşkilatlar, yerel 
yönetimleri tam anlamıyla temsil 
etmiyor; yalnızca herhangi bir 
uluslararası teşkilat görüntüsü 
veriyordu. 

Giulio Dolchi ya da “Dudo” 
(Fransız Direnişi zamanında 
direniş komitesinin yaptığı 
savaşın adı), 1946’dan itibaren 24 

yıl boyunca Aosta’nın seçilmiş 
temsilcisi ve 1954-1966 yılları 
arasında ise kentin Komünist 
Belediye Başkanı’ydı. Dolchi, Jean 
Marie Bressand’ın desteklediği 
hedeflere dayanan bir kentler ağı 
(sonradan adı Dünya Birleşmiş 
Kentler Federasyonu olan Dünya 
Kardeş Şehirler Federasyonu’nun 
İtalya birimi) kurdu. Bu ağ, 
“birbirimizi dinlediğimiz bir 
dünyayı inşa etmek için herkesin 
önce kendi dilini ve daha sonra bir 
başka dili konuştuğu bir dünyanın 
oluşturulması” amacını taşıyordu. 

Bu vesileyle, Dudo’yu da saygıyla 
anıyorum. Uluslararası yerel 
yönetim ağlarına katılmamı ona 
borçluyum.

Bu dünyayı anlamak için attığım 
ilk adımlar beni, 1998 yılında Lille 
şehrinde gerçekleşen 15. FMCU 
Kongresi’ne götürdü. Ardından 
Mercedes Bresso (dönemin 
Torino İl İdaresi Başkanı) ile 
birlikte FMCU’nun İtalya 
biriminin (Birleşmiş Kentler İtalya 
Komisyonu – CICU) kurulması 
için çalışmalara başladık.  

CICU Genel Sekreteri olarak, 
FMCU bünyesinde gerçekleşen 
IULA ile diyalog konulu 
müzakereye katıldım ve FMCU 
için yeni işbirliği projelerinin 
oluşturulması sürecinin bir 
parçasıydım. 

2001’de, birleşme sürecine yönelik 

GIAN PAOLO MORELLO
“Comitato Italiano Città Unite” 
Genel Sekreteri 
Eski FMCU Genel Sekreteri 
(2001-2003)

Uluslararası 
Belediye 
Hareketine 
Dair Düşüncelerim
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olarak FMCU ve IULA arasında 
ilk ortak kongre gerçekleştirildi. 
Kongre kapsamında, Mercedes 
Bresso FMCU başkanı olarak 
seçilirken, ben ise genel sekreterlik 
görevine getirildim. Bu vesileyle, 
FMCU’da görev yapan eski 
çalışma arkadaşlarımın hepsine 
(ki bazıları hâlâ UCLG bünyesinde 
çalışmalarına devam ediyor) ve 
ayrıca şahsıma tevdi edilen görevi 
yerine getirmemde bana yardımcı 
olan Fransa Kentler Birliği’ndeki 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Ancak, yerel temsilcilerin 
yürüttüğü uluslararası politikayla 
tanışmam Mercedes Bresso ile 
birlikte ve onun için çalıştığım 
sırada oldu.  

Sonraki üç yıl boyunca, bu iki 
teşkilatın birleşme şartlarını 
yerine getirmek için Jeremy Smith 
(dönemin IULA Sekreteri) ve 
Metropolis ile birlikte çalıştık. 
Böylelikle 2004 yılında, Paris’te, 
yeni teşkilatın Kuruluş Kongresi’ni 
gerçekleştirdik.  

Belediye hareketinin çok eskilere 
dayanan tarihinin ardından, 1996 
yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 
zirveden Paris Kongresi’ne uzanan 
süreç, aşamalar halinde ilerledi. 
Bakış açılarının, ideolojilerin 
ve çıkarların ortak noktada 
buluşmalarını sağlama ve o dönem 
ağırlıklı olarak yalnızca üç bölgeye 
-Avrupa, Latin Amerika ve Afrika 
ile küçük olmakla birlikte önemli 

olan Yakın Doğu (Orta Doğu ve 
Türkiye), Kanada ve Avustralya- 
ayrılan bir teşkilatın temellerini 
atma amacını taşıyan kısa bir 
dönemdi. 

Günümüzde daha iyi temsil 
edilseler de, ABD ve Doğu’daki 
(başta Çin ve Hindistan olmak 
üzere) yerel gerçeklikleri ele 
almadaki zorluk, Avrupa 
tecrübesinde kök salmış bir 
vizyonun sınırlarını gösteriyordu. 
Birleşme sürecine katkıda 
bulunmak için elimden gelen 
her şeyi yapıyordum, ancak 
uluslararası politika yerine adem-i 
merkeziyetçi işbirliği alanında 
sahip olduğum tecrübe, yeni 
teşkilatın kuruluşunu tanımlayan 
BM mantığı söz konusu 
olduğunda sınırlı kalıyordu. 

FMCU ve IULA’nın birleşmesi 
dolayısıyla, bu ayrı iki teşkilatları 
birbirine yakınlaştırmaya ve 
faaliyetlerimizi uluslararası 
toplumda temsil etmeye yönelik 
olarak yoğun bir şekilde 
çalışıyorduk.  

Bununla birlikte; yeni sekreterliğin 
merkezinin belirlenmesi, 
sekreterin seçilmesi, Kuruluş 
Kongresi’nin düzenlenmesi, eski 
teşkilatların tasfiye edilmesi ve 
teşkilatın mevzuatı üzerine yapılan 
devamlı müzakereler gibi teknik 
meselelerle daha çok meşguldük. 

Yerel temsilcilerden veya yerel 

yöneticilerden oluşan “dünya 
belediye başkanları partisi”nin 
bugün çok dinamik ve organize bir 
ekibi var. 

Başlarda, yeni teşkilat içerisindeki 
tartışmalar, politik söylem 
farklılıkları ve FMCU ve IULA’nın 
beraberlerinde getirdikleri 
miraslar etrafında şekilleniyordu. 
Örneğin, bölge teşkilatlarının bir 
piramit modeline göre (IULA’nın 
uyguladığı model) düzenlenmesi 
meselesi, birçok tartışmaya yol 
açtı ve ağ içerisindeki çalışmaların 
uygulanışı üzerinde de etkisi oldu. 

Kardeş şehirler uygulamasına ve 
yerel temsilcilerin uluslararası 
arenaya doğrudan katılımına 
dayalı FMCU’nun tarihi mirası 
bizi, yeni teşkilatın organlarına 
ek olarak, tematik komiteler 
oluşturmaya sevk etti. Bu 
komiteler, farklı alanlarda somut 
ve yerel yönetim mantığına 
yakın çalışmalar yürütülmesi 
ve aynı zamanda Başkanlık 
Divanı ve Dünya Sekretaryası’nın 
merkeziyetçi gerekliliklerini 
aşarak sorumlulukların 
desantralizasyonunun 
sağlanmasına yönelikti. 

Yeni teşkilat kurma projesinin 
ortaya çıktığı 90’lı yılları 
tanımlayan koşullar gibi, 
günümüzde bu durumun da 
değiştiğini eklemek gerekir. 
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Nüfusun kentlerde toplanması, 
yeni boyutlar bağlamında hizmet 
yönetimine daha çok önem 
vermemizi gerektiriyor çünkü 
çoğu Avrupa-Kuzey ülkelerinden 
ve Avrupa-Akdeniz bölgesinden 
gelen “belediye hareketinin 
babalarının” tecrübeleri bu alanda 
yetersiz kalıyor.

Artan göç dalgasından etkilenen 
kent ve bölgelerdeki nüfus yapısı, 
büyük bir hızla çok kültürlü ve 
çok etnikli toplumlara doğru 
evriliyor. Bunun sonucunda, 
yeni vatandaşlık türleri, yeni hak 
tanımları ve özellikle ayrımcılıkla 
mücadele ve sosyal içerme 
kavramları üzerinde yoğunlaşan 
yeni bir misyon doğuyor. 

Gelir eşitsizliğinin azaltılması 
noktasında olumsuz yönde 
seyreden trendler, bugün 
ekonomik krizin etkisiyle daha 
da kötüye giden yeni kentsel 
yoksullukların ortaya çıkmasına 
yol açtı. 

Küresel kriz, birçok şeyin yanı 
sıra, yerel yönetişimin farklı 
düzeylerindeki -belediye, il ve 
bölge düzeylerinde- yerel temsilci 
sayısının artırılmasını esas alan 
yerel demokrasinin sınırlarını 
ortaya koydu. 

Vatandaşların seçimlere katılma 
oranındaki azalmayla da kendini 
gösteren temsili demokrasi krizi, 
tüm bu sorunları dünya teşkilatı 
bünyesindeki tartışmaların 
merkezine taşımamızın ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla, gönüllülük 
temelli kuruluşlarla ve yeni 
katılımcı oluşumlarla birlikte daha 
da çok çalışmamızın gerekliliğini 
ortaya koyuyor. 

Ekonomik kalkınma modeli krizi, 
yerel kurumların rollerine ve 
işlevlerine etki eden ve acil olarak 
çözüme kavuşturulması gereken 
sorunlara neden oluyor. 

Bu zorluklara cevap vermek 
üzere yeni diyalog oluşumları 
ortaya çıktı. Bu oluşumlar, daha 
az kurumsal olan yapılardı 
(uluslararası eylem için bölgesel 
konsorsiyumlar ve fonlar gibi) ve 
merkezi kurumlardan çok sivil 
toplumla olan diyaloğa önem 
veriyorlardı. 

Aynı zamanda, yeni yerel 
demokrasi modelleri ortaya 
çıkıyordu. Bunlara örnek olarak, 
Katılımcı Konseyler ve internet 
ağlarında, “topluluklar” kısmında 

doğrudan aktif olan diğer yapıları 
verebiliriz. 

Geçen yüzyılın başlarında 
oluşturulan öz yönetim ve 
yerel yönetişim kavramları, bu 
olgulardan etkilendi mi?

Bir kelebeğin kanat çırpışı 
dünyanın öbür ucunda fırtınaya 
yol açabiliyorsa, mevcut yerel 
kurumlar bu gelişmelerden nasıl 
etkilenecek?

Bugün, UCLG’nin önemli 
görevlerinden birinin, bu konular 
üzerinde derinleşmemizi, bu 
konulara hakiki bir küresel bakış 
açısıyla yaklaşmaya yönelik 
çalışma ve eylem perspektifleri 
sunmamızı sağlayacak bir 
paylaşım ortamı oluşturması 
olduğuna inanıyorum. 

Paolo Morello, Daby Diagne ve Jean-Pierre MBassi
▼
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Hayat şartlarından dolayı, 
geçtiğimiz son on yıl boyunca, 
şimdi yüzüncü yılını idrak 
ettiğimiz uluslararası belediye 
hareketinin içinde yer aldım. 
Vatandaşlara ve onların 
yaşamlarının her veçhesine dair 
önemli değişimlerin son yüzyılda 
yaşandığı düşünülünce, bu yüz 
yıllık deneyim doğal olarak 
saygıyı hak ediyor

11. yüzyıldaki Alman Krallığı 
döneminde azatlı kölelerin bir 
sloganı vardı: “STADTLUFT 
MACHT FREI” (Kent havası 
özgürleştirir). Kent yaşamı, 
Orta Çağ’da dahi medenilik 
sembolüydü. İsmini anarak 
kendisini onurlandırmak 
istediğim saygıdeğer Pasqual 
Maragall da 13. yüzyıl 
Barselona’sında meydana gelen, 
bazı Katalonyalıların feodal 
boyunduruktan kurtulmak 
için kendilerinin “Barselona’nn 
sokakları”na ait olduklarını ilan 
ettikleri benzer bir hadiseden 
bahsederken bu cümleyi 
alıntılardı.

Şehirlerin büyüyen gücüne 
şahitlik ediyoruz; sağlam seküler 
temeller üzerine inşa edilmiş ve 
parlak bir geleceği olan eşsiz bir 
güç… Anlama, bilgi ve deneyim 
alışverişinde bulunma, iş birliği 
ve en önemlisi de barışı sürdürme 
gücü...

H Maragall’ın 80’lerdeki bazı yazı 
ve konuşmalarını gözden geçirmek 

istedim. Bu tarihlerde yeni bir 
fikir filizleniyordu: dünyadaki 
ikili kutuplaşmaya ve dünya şehir 
birliklerinin yapısına da yansıyan 
“Soğuk Savaş”ın kalıntılarına bir 
son vermek. Son hale getirilen ya 
da uygulanmaya başlanan temel 
fikirler not edilmişti.

Maragall, 50 yılı aşkın bir süre 
Lyon’un Belediye Başkanlığı’nı 
yürüten E. Herriot’ın “her şey 
devletlerin aleyhine işlerken, yine 
her şey kentler ve kasabalarla 
bize katılıyor” sözünü alıntılar 
ve sürekli şunu söyler: “...
bu yüzden kentler, tabiatları 
gereği, uluslarüstüdür. Aşılmaz 
sınırları yoktur, kaynaşmanın ve 
birlikteliğin merkezleridir… İnsan 
yapımı başka hiçbir şey yoktur ki 
çeşitliliği içinde bu kadar ortaklık 
olsun.” Sözlerini şöyle noktalar: 
“Kentler, devletlerin güvenlik 
ağıdır.”

Şimdiye kadar kaydedilen 
ilerleme etkileyiciydi. Tarihsel 
bir başarının ve Maragall’ın 
“parolamız” olarak adlandırdığı 
birçok aktörün adanmışlığının 
meyvesiydi. “Birleşmiş Milletler, 
Birleşmiş Kentler”, Strazburg’ta, 
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi’nin (CEMR) Genel 
Meclisi’nde, François Mitterrand 
ve Gemerek’in (büyük tanık) 
huzurunda gerçekleşti.

Birleşmiş Kentler Dünya 
Federasyonu’nun o dönem 
başkanlığında bulunan Jorge 

MARGARITA OBIOLS   
Katalonya Yönetimi Eski 
Uluslararası İlişkiler Sekreteri

Kentlerin
Gücü

“Kentlerin Sesi”, IULA-
Metropolis Kongresi, 
Barselona 1999                                   
▼
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Sampaio ile derin ve köklü bir 
karşılıklı anlayış hâkimdi. 2003’te, 
Paris’te netlik kazanan UCLG 
Anatüzüğü’nün uygulanması 
açısından anahtar çifttiler. 

Bunun zorlu bir süreç olduğunu 
reddedemeyiz. Kolay biçimde 
gerçekleşmediğine dair sayfalar 
dolusu hikâyeler anlatabiliriz. 
Ancak çok güçlü bir amacımız 
vardı ve enerjimizin sınırı yoktu.

Birleşme sürecinde, ihtilaftan 
çok üzerinde mutabık kalınan 
konular bulunuyordu. Birleşme 
hareketinin mimarları ve tüm ana 
aktörleri arasında bugün de devam 
eden olumlu ilişkiler bunun 
kanıtı. Kendim de dahil olmak 
üzere “makine dairesinde” çalışan 
insanları düşündüğümde aklıma 
gelen bazı isimleri sayabilirim: 
Elisabeth, Jordi, Prieto, Alberto, 
Selahattin, Jeremy, Jean Pierre, 
Pep, Alain… Her biri, kişisel 
ve toplu hafızalarında kalmaya 
devam eden yakın ilişkiler kurdu.

Her zaman birlik olma fikrini 
taşıyan ve BM nezdinde 
şehirlerin tek ses olması için var 
gücüyle çalışan Joan Clos’u da 
anmak istiyorum. Şanslıyız ki 
çalışmalarına devam ediyor.

Medenilik dediğimiz şey, insanlar 
ve şehirler arasındaki anlayış 
kadar güçlüdür. Bu aynı zamanda, 
geleceğin -tartışmasız halka 
dayanarak- inşa edilmesidir. Tüm 
bunlar, belediyecilik hareketini 

kıymetli kılıyor. Hareketimiz çok 
yaşasın!

Barselona, 6. Metropolis Kongresi’ne 
adaylığını koyuyor 

▼



58 | Uluslararası Belediye Hareketinin 100. Yıldönümü1913 
2013

 

Uluslararası belediye hareketinin 
yüzüncü yılına girdiğini 
söylediklerinde bir baş dönmesi 
hissettim. O an farkına vardım 
ki bu 100 yıllık serüvenin 23 
yılında ben de vardım! Şüphesiz, 
bu yılların meslek hayatımın 
en güzel yılları olduğunu 
söyleyebilirim. Hikayem, o 
dönem Pierre Mauroy’un başkanı 
olduğu Birleşmiş Kentler Dünya 
Federasyonu’nda (FMCU-UTO) 
çalışmak için 1986’da Paris’e 
gelmemle başladı.

Bu kuruluş, 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra, bugün alternatif diplomasi 
olarak bilinen çalışmalar yürütüyor 
ve kardeş şehirler uygulaması 
yoluyla vatandaş temelli bir 
yaklaşımı öne çıkarmayı ve savaşın 
yaralarını sarmayı amaçlıyordu. 
Kamu yönetimi alanındaki ilk 
işimdi, dolayısıyla biraz yol 
yordam bilmeden işleri idare 
ettiğimi söyleyebilirim. Paris’te 
bulunduğum sırada, Barselona, 
1992 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 
ev sahibi olarak seçilmişti. O 
sırada, FMCU-UTO’nun üyesi olan 
Barselona Belediyesi, bana ülkeme 
geri dönüp bir strateji belirmek ve 
uluslararası bir ekip oluşturmak 
için Barcelona Belediye Başkanı 
Pasqual Maragall ve Başkan 

Yardımcısı Jordi Borja ile beraber 
çalışmamı teklif etti. 40 yıllık 
diktatörlük sonrasında demokrasi 
tek başına gelmemişti; beraberinde 
diğer şehirlerde neler olduğunu 
öğrenmeye ve mevcut kuruluşlarla 
ilişkiler kurmaya dair güçlü bir 
arzu da getirmişti.

Dolayısıyla, 1987’de, FMCU-
UTO ile temaslarda bulundum 
ve Metropolis, Uluslararası Yerel 
Yönetimler Birliği (IULA) ve 
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi (CEMR) ile -özellikle 
saydığım son iki kuruluşla-çeşitli 
ilişkiler geliştirdim.

Benim açımdan, Pasqual 
Maragall’ın CEMR Başkanı olarak 
seçilmesi birleşme sürecindeki 
çok önemli bir andı. Onun 
seçilmesiyle birlikte yeni bir 
dönem başladı. Bu yeni dönemde, 
kentlerin kendi alanları olmalı 
mı yoksa birlikler vasıtasıyla mı 
ilerlemeliler tartışması öne çıktı. 
Yeni dönemin başlangıcı Rio de 
Janeiro Dünya Zirvesi’ydi. Zirvede 
ilk defa bir belediye başkanı 
Birleşmiş Milletler’e hitap etmişti. 
Montreal Belediye Başkanı Jean 
Doré, önceden oluşturulmuş G4 
Koordinasyon Grubu sayesinde 
konuşma yapma imkânı bulmuştu. 
O zaman fark ettik ki birlikler, 
Avrupa düzeyinde başardığımız 
gibi bizim gücümüz olacaktı 
Ayrıca, amacımızın, kentlerin 
uluslararası arenadaki sesini ve 
rolünü arttırmak olduğunu da 
idrak etmiştik. Bu anlamdaki ilk 
önemli adım, 1996’da İstanbul’da 
atıldı. Daha sonra, 1999 yılında, 
Barselona; IULA, Metropolis ve 
CIDEU (İber-Amerikan Kentsel 
Stratejik Kalkınma Merkezi) 

Kongresi’ne ev sahipliği yaptı ve 
“Kentlerin Sesi”nin seromonisi, 
o sırada inşası devam eden Liceu 
Opera Binası’nda gerçekleşti. 

IULA ile FMCU’nun birleşme 
çalışmaları zorlu bir süreçle 
sonucunda Merida ve Beyrut’ta 
başladı. Nihai adımlar ise Rio de 
Janeiro’daki birleşme kongresi 
(2001), Meksika’nın Guadalajara 
kentinde bir merkezin kurulması 
ve Paris’te yapılan resmi birleşme 
(2004) oldu.

IULA, FMCU-UTO, Metropolis, 
WACLAC, BM Yerel Yönetimler 
Danışma Kurulu (UNACLA) 
VE CEMR’ın idari toplantılarına 
katılarak uzun mesailer harcayan 
dünyanın her yerindeki dostlarıma 
teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, 
daha doksanlı yıllarda, genelin 
yararını kişisel çıkarlarının üzerine 
koyan farklı kuruluşlardan birçok 
siyasi lidere de şükranlarımı 
sunuyorum. Son olarak, Pierre 
Mauroy, George Sampaio, Riccardo 
Triglia, Jaime Ravinet, Daby 
Diagne, Mercedes Bresso, Alain 
Llyod ve belediye başkanları 
Pasqual Maragall ve Joan Clos’u da 
burada anmalıyım.

ANTÒNIA SABARTÉS  
Pyrenees–Mediterranean 
Euroregion Genel Sekreteri, 
Barselona Belediyesi Uluslararası 
İlişkiler Müdürü (2003-2009)

Uluslararası 
Kent

Pasqual Maragall, Barselona’yı uluslararası 
bir şehir olarak tanıtıyor

▼
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Dünya Birleşmiş Kentler 
Federasyonu’nda göreve, 
Pierre Mauroy’un başkanlığı 
sırasında başladım. Onun talebi 
doğrultusunda desantralize iş 
birliği kavramını somut bir şekilde 
geliştirme üzerine çalışmalar 
yürüttüm. Bu iş birliği, halklar 
arasındaki doğrudan ilişkiye ve 
bu ilişkiden doğacak arkadaşlığa 
dayanıyordu; ancak öncelikle 
yerel yönetimlerin ve kentlerin 
hazırlamakla yükümlü oldukları 
kalkınma dinamiğini desteklemesi 
gerekiyordu.

Çok geçmeden “Kalkınmanın 
Motorları Kentler!” temalı 
Lille uluslararası günleri 
kapsamında, kurucu etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. Burada kurucu 
sıfatını kullanmamın nedeni; 
etkinliğin ulusal ve yerel yönetim 
birliklerinin temsilcilerini, 
sponsorları ve bağışçıları, 
araştırmacıları ve büyük STK’ların 
temsilcilerini kalkınmaya dair 
analizde bulunmaları için ilk kez 
bir araya getirmesi, kentlerin 
sadece bir sorun değil, aynı 
zamanda kalkınmanın beşiği 
olduğunu ilk kez fark etmemizi 
sağlaması ve son olarak kentlerin 
ve yerel yönetimlerin, kalkınma 

yardımlarının hem nesneleri 
hem de aktörleri olduğu iş birliği 
dinamiklerine yönelik yeni bir 
yaklaşımın işaretini vermesidir. 

Lille Günleri’nden itibaren kentler, 
iş birliği ve kalkınma yardımı 
programlarının olmazsa olmaz 
parçası haline gelerek Milletler 
topluluğunda yerlerini aldı!

Daby Diagne’nin başkanlığındaki 
Dünya Federasyonu’nun yeni 
desantralize iş birliği kalkınma 
ajansı olan Birleşmiş Kentler 
Kalkınma (United Cities 
Development), dinamizmi ve hayal 
gücüyle birden fazla bölgesel kent 
ağının oluşturulmasının önünü açtı. 

Bu ağların arasında; Dünya 
Bankası’nın yardımıyla kurulan 
Akdeniz Kentler Ağı Medcities, 
Avrupa Birliği’nin talebi üzerine 
kurulan MedUrbs, Latin Amerika 
kentlerini kapsayan su temalı 
kuruluş Ciudagua ve Afrika 
kentleri arasında ilk ortaklığın 
kurulmasını sağlayan Africities yer 
almaktadır. 

Kalkınma ve halkların temel 
hizmetlere erişimi noktasında 
kentlerin asli destek unsurları 
olduğunu bu ağlar tasdik ediyordu. 
Bununla birlikte, Ciudagua 
gibi ağlar ayrıca hizmetlere 
erişimin, yerel yönetimler, 
devletin desantralize yönetim 
kademeleri, hizmet operatörleri, 
hizmet kullanıcıları ve kent 
sakinleri arasında oluşturulacak 
daimi bir diyalog sonucunda 
düzenlenebileceğini öne çıkarıyor. 
Bu fikirler ve yaklaşımlar, 
geçerliliklerini koruyor ve Rabat’ta 
sunulacak olan Gold 3 Raporu’nun 
da merkezinde yer alıyor.

Kent ağlarının yanı sıra büyük 
etkinlikler ve toplantılar da 
sürdürülebilir kalkınma ve kent 
hareketinin yapılandırılmasına 
yönelik gerçekleştirilen küresel 
hareketliliğin öne çıkan unsurları 
oldu. İstanbul, Rio, kent birlikleri 
arasındaki ilk müzakereler, Jorge 
Sampaio’nun UCLG’nin başkanı 
olduğu sırada Birleşmiş Milletler ile 
yürütülen ilk müzakereler… Tarihi 
anlardı! 

Birleşmiş Kentler gibi bir hareketin 
içindeyseniz, diğer insanlara kıyasla 
dünya vatandaşı olduğunuzu 
daha çok hissediyorsunuz. 
Dünyayla hareket ediyor, onun 
için endişeleniyor, onunla iyimser 
oluyorsunuz ve etrafınızda neler 
olup bittiğini daha iyi anlıyorsunuz.

Birleşmiş Kentler Teşkilatı, 
hayatımdaki istisnai anlardan 
biri. Hiç bitmeyen bir an… Ki 
bitmemesi benim için daha iyi. 
Mesleki veya siyasi kariyeriniz 
dolayısıyla farklı yollarda 
yürümek zorunda kaldığınızda, 
bu dünyayla olan ilişkinizi farklı 
kanallarla sürdürmek için hiçbir 
fırsatı kaçırmazsınız. Dolayısıyla 
bugün, “İş Birliği ve Kalkınma 
Yardımı” Parlamento Çalışma 
Grubu’nun başkanı, Yvelines 
Genel Konseyi’nin desantralize 
iş birliğinden sorumlu başkan 
yardımcısı ve kardeş şehrim 
Casamance dâhil belediye başkanı 
olarak, Birleşmiş Kentler’in 
aktivistlerinden biri olmaya devam 
edeceğim.

Ayrıca unutmadan Christian, Anne, 
Mohamed, Edgardo, Bechir, Ouda, 
Marcello, Jean Louis, Fulvia, Marie 
Laure ve diğerlerine teşekkürlerimi 
iletmek istiyorum!

JEAN-MARIE TÉTART
Dünya Birleşmiş Kentler 
Federasyonu Eski Genel Direktörü 
(1989-1997), Houdan Belediye 
Başkan Yardımcısı

Birleşmiş Kentler, 
hayatımdaki istisnai 
anlardan biri!
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Africa AsYa-PaSİfİK AVRASYA AVRUPA Latİn AmerİKa ORTA DOĞU VE
BATI ASYA

KUZEY AMERİKA METROPOLİS


