YEREL YÖNETİM TARİHİNE YAKLAŞıM SORUNU·

Birgül GÜLER··
Ülkemizde çağda§ yerel yönetim kurumunu çözümleme gücüne sahip
kuram yokluğu, yerel yönetimlere ili§kin açıklamalarda bir yandan tarihe özel bir
önem kazandırmı§, bir yandan da tarihsel ara§tırmaların nicelik ve niteliğini
doğrudan etkilemi§ görünmektedir.
Kuram yokluğu ortamında konuya "Türkiye'de yerel yönetimler güçsüzdür"
ile girilmi§, doğalolarak hemen lıneden" sorusu sorulmu§tur. Belki
zaten etkisiz olan bir kurumu analiz etmek gereksiz bulunduğu için, belki de
tarihçiler bu soruya bir yanıt verdikleri için, açıklamalar tarihten alınmı§tır.
Tarihçilerin "çağda§ yerel yönetim kurumunun güçsüzlüğüline geçmi§ten bulduk
ları açıklama, bu kurumun "köksüzlüğü" saptamasıdır. Sonuçta çağımızda
"güçsüz", tarihte "köksüz" bulunan yerel yönetimler, bugüne ait incelemeler ile
tarih İncelemelerinin negatif yüklü pasla§maları sayesinde incelenmeye değer
olmaktan çıkmı§ görünmektedir. Ülkemizde yerel yönetim kurumunun tarihine
ili§kin incelemelerin son derece sınırlı sayıda olması bu durumun bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir. 1
saptaması

Toplumbiliminin çe§itli alanlarında yerel yönetim konusuyla ilgilenenler,
geçmi§i tarihçilerin ortaya koydukları, dolayısıyla kendileri için ikinci el niteliği
ta§ıyan kaynaklardan öğrenmek zorundadırlar. Bir ba§ka deyi§le tarihçi olmayan
ara§tırmacı, geçmi§le ilgili olarak, tarihçinin ortaya çıkararak herkes için "bilinir"
kıldığı veriler ile sınırlı çalı§ır. Bu açıdan, tarihçi ile tarihçi olmayan toplumbilim
ci arasındaki ili§kide ilki tartı§ılmaz bir ağırlığa sahiptir. Ama öte yandan,
geçmi§teki olay ve kurumların hangilerinin "tarihselolgu" olarak kabul edileceği,
hangilerinin bu kategorinin dı§ında bırakılacağına karar verme tekeline sahip
olan tarihçi, ya§adığı çağ ve içinde yer aldığı dü§ünsel iklim ile sınırlıdır.
•

Bu makale, üretici bir tartı~ma-e1e§tiri zemini yaratmak umuduyla. yazara ait Yerel Yönetimler-Liberal
Ele§tirel Ya".la~ım ba§hklı (bkz: dipnot 3) kitapta yer alan savlann, aynntılardan mümkün oldulunca
kurtanlmı§ bir özetidir.
Dr., roDAlE Öüetim Üye Yardımcısı.
Açıklamalara

••

19. yüzyıl yerel yönetim tarihiyle ilgili olarak son zamanlarda yayınlanan kitap: Musa Çadırcı, Tanıimat Döne.lnde
Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yaptıan, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1991.
Anuru İtIarui Ikrgisi, Cik 26, Sayı 1, Mıu1199J.
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Dolayısıyla bu "lük:sü" zamanın ve mekanın üzerine çıkarak ve tek belirleyici
olarak kullanamaz. Tarihselolgular üzerinde çalışan kişi, geçmişi zorunlu olarak
kendi çağının sorunları, dünya görüşü, tarihsel gelişme üzerine benimsediği
model ve incelemeye aldığı dönem ve olgu hakkında sahip olduğu kavramsal
çerçeve doğrultusunda düzenleyerek ortaya çıkarır. Bu nedenle, tarih
araştırmacısının başarısı büyük ölçüde, izini geçmişte sürdüğü çağdaş toplumsal
olgular üzerinde çalışanların üretkenliğine bağlıdır.

Türkiye'de tarihçiyi yönlendirecek kuram yokluğu, yerel yönetim tarihi
araştırmalarının a priOli genellemelerin egemenliği altında kalmasına yol
açmıştır. Tarihsel bulguları ayrıca yorumlamadan kullanıma sunan tarih
çalışmaları,
epistemolojik düzlemde, sorgu-dışı varsayımlar tarafından
yönlendirilmiştir. Tarihsel verileri yorumlayarak sunan tek kapsamlı çalışma ise
Prof. Ortaylı tarafından yapılmıştır. z Bu inceleme, araştırmacılara sunduğu tarih
sel bilgiler ile büyük bir boşluk doldurmuştur. Ancak aynı şeyi, bulguları yorum
lama yöntemi, bir başka deyişle yerel yönetim tarihine yaklaşım biçimi bakımın
dan söylemek güçtür. Çünkü kullanılan kavramsal çerçeve yazara ait olmadığı
gibi, Türkiye menşeli de değildir.
Ülkemizde yerel yönetim araştırmalarına egemen olan yaklaşım, 19.yüzyılın
ikinci yarısında bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkan liberalizmin tarih
yorumudur. Yerel yönetim tarihine lib~ral yaklaşımın, geniş ve bir o kadar da
sessiz bir oydaşma ile benimsendiği söylenebilir. Öyle ki, sınıf analizeileri ile
sınıfsal analizi reddedenleri potasına alıp eritmiş görünen bu yorum, yerel
yönetim tarihine yaklaşım sorununu tartışma dışı bırakılmış alanlardan birisi
olarak karşımıza çıkarmaktadır. Ancak bu muazzam etkiyi tek başına yarattığı
düşünü1memelidir. Yaklaşımın gücü iç-tutarlılığından değil, (belki de çok büyük
ölçüde) yerli iktisadi tarih araştırmalarının dolayh-örtülü sonuçlarından
kaynaklanmıştır.

A§ağıda önce liberal yaklaşımın başlıca savları özetlenerek elc§tirilmiş;
sonra, bu yaklaşıma karşı bir seçenek sunulmuştur. Makale tartışma zemini
yaratmak amacıyla kaleme alındığından, bilgilendirici açıklamalar içermemekte
dir. Savlar mümkün olduğunca açık dile getirilmeye çalışılmış, bunun için kimi
zaman anlatımda akıcılıktan fedakarlık edilmiştir.

EGEMEN YORUM: Evrimci-Formalist Yaklaşım
Liberal tarih anlayışı Batı Avrupa'da yerel yönetimlerin ortaçağda devlete
Ittoplum" tarafından yaratıldığını; 12. yüzyılda feodalizmin ortasında
feodalizme rağmen ortaya çıktığını; burjuva demokratik değerleri bağrında
koruyarak ve geliştirerek krallıklara, güçlü monarşilere rağmen ilerlediğini;
zamanı gelince bu değerleri çağdaş ulus-devletlerin kurucu karakteri yaparak
rağmen

Z

İlber Onaylı, TanzlmatCan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneil. Hi! Yayını, Istanb1ı11985.
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genel geçerli kurallar haline getirdiğini ileri sürmektedir.3 Bu ilerleyi§te belki
zaman zaman tempo değişmiş, kimi zaman duraklamalar ya da gerilemeler
olmuştur. Ancak süreç, çizilen ana doğrultudan şaşmadan ve kapitalizmin
gelişme sürecine koşut olarak ilerlemiş, yerel yönetim kurumu başından sonuna
kadar kapitalist gelişmenin koruyucu çerçevesi olmuştur.
Aynı tarih anlayışı Batı Avrupa dışında kalan dünyada böyle bir geli§me
görmemektedir. Çağımızın azgelişmiş ülkeleri, Doğu toplumları4 ve bu arada
elbette Türkiye, yerel yönetim tarihi bakımından "tarihsiz" ilan edilmiştir. Bu
ülkelerde merkeziyetçi-despotik devlet öylesine önemli bir güçtür ki, Batı'da
toplumun devlete rağmen yarattığı yerel yönetimler, Doğu'da ortaya çıkarna
mıştır.! Liberalizmin Batı dışındaki toplumlar için bundan başka açıklaması
yoktur. Ek olarak söylenen kültürel ve dinsel unsurlar, yine gelip siyasal-yönetsel
örgütlenmeye, "Doğu despotizmi"ne bağlanmaktadır.

Liberal dünya görüşünün Batı ve Doğu karşıtlığı üzerine kurgulanan tarih
gelişme çizgisine göre; Batı'da yerel yönetim kurumunun ortaya çıkışı
aşağıdan yukarıya doğru, iç dinamikler nedeniyle, kendiliğinden ve devlete
rağmen bir oluşum sürecidir. Doğu'da ise yerel yönetimlerin ortaya çıkışı
yukarıdan aşağıya (bazen yukarıdan aşağıya hareketin aniliğini ve zorakiliğini
anlatmak üzere "tepeden inme" deyişinin kullanıldığı görülmektedir), tamamen
ya da kısmen dış dinamiklerle ve devlet tarafından bir kuruluş süreci olmuştur.
Bütün bunların özeti yerine koyulan daha kısa bir anlatımla, yerel yönetim
kurumu Batı'da toplumun ürünü iken, Doğu'da devletin ürünüdür.
sel

Yerel yönetim tarihinin kısaca özetlenen liberal yorumu, bir ülkede kendi
bütün bir akademik iklimi donduracak kadar mükemmel değildir. Bu
yorumun egemenlik kurması, ülkemizde dolaylı ve alan dışından, iktisadi tarih
tartışmalarından gelen destek sayesinde mümkün olabilmiştir. İktisadi tarih
incelemeleri yerel yönetim kurumu ile bilinçli bir tercih yaparak uzaktan-yakın
dan ilgilenmemekle birlikte, ulaştıkları sonuçların mantıksal uzantıları ile yerel
yönetim tarihi için hemen hemen "emrediciII varsayımlar doğurmuşlardır.
Osmanlı'yla ilgili olarak, Osmanlı "feodaldir" ve "feodal değildir; kendine
başına

3

Birgül Ayman Güler, Yerel Yönetimler-Uberal Açıklamalara EI~tlrel Yaklaşım, TODAlE Yayını, Ankara 1992,

5.20-30.

4

Yerel yönetim tarihine liberal yakla§ım, açıklamalannı çalımızın geli§mi§-kapitalist-Bab ülkelerinin deneyimlerini
temel alarak yapmı§br. Bu pratikler kavramsaııa§bnldıktan sonra dünyanın diler bölgeleri, o yerlerin pratikleri
dikkate alınarak usavurma ve eldeki modelle kaf§ıla§tırma yoluyla açıklanmı§tır. Bab Avrupa'nın dı§ında kalan
dünyada toplumsal olu§umlar bir-örnek deyldir. Bu dünya seçilecek ölçütlere göre pekçok farklı biçimde
sınınandınlabilir. Hem yukanda belirtilen liberal yakla§ımda, hem de aıalıda buna kaf§ılık olarak önerilen savlarda
"Bab" deyi§inin Batı Avrupa Ue, "Oolu" sözcülünün Osmanlı ve Rusya Devletleri ile sınırlı bir alan için geçerli
oldulunu belirtmek gerekir.
Yerel yönetimıer bakımından tarihsizlik konusunun deyl, ama aynı §eyin bir ba§ka tilrlü dile geli§i olan Osmanlı'da
merkeziyeıçilik-bilrokrasi geleney kurgusunu savunan bir kitabın elqıirisi: Korkuı Boratav, "Tilrkiye'de Devlet.
Sınınar ve Bürokrasi: Çallar Keyder'in Kitabının Dü§ündürdükleri", Markslma ve Gelecek, S.I (Haziran 1989),

s.131-1S2.
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özgüdür; asya tipi üretim

tarzıdır"

biçimindeki genel iktisadi-toplumsal

yapı

tartı§maları hatırlanmalıdır.'

Osmanlı toplumunu "feodalolmayan" bir yapı olarak betimleyen açıklama
lar genel olarak "despotik Doğu devleti", "merkeziyetçi devlet geleneği", "kadir-İ
mutlak devlet", "sivil topluma nefes aldırmayan bir üstyapı" resmi çizmİ§lerdir.
Alanı iktisat tarihi olmakla birlikte, modellerini daha çok siyasal-hukuksal
ölçütler üzerine inşa eden bu açıklamalar, yerel yönetim kurumunu Osmanlı'ya
ait "tarihsel olgular" sınıfının dı§ında bırakmı§lardır.
Osmanlı toplumunu "feodalizm" çizgisine oturtan açıklamalara gelince;
bunlar yerel yönetim tarihine, bu kurumun, "tarihselolgu" katına kabul edilmesi
için yolu açık bırakmı§lardır. Ancak katkıları bununla sınırlı kalmı§tır. Çünkü bu
modelin tüm dikkati, siyasal-hukuksal ölçütlerden çok üretim ili§kilerine
yönelmi§, sözkonusu açıklamalar üstyapının olu§umu ile diğer modeller kadar
ilgilenmemi§tir. Sonuçta yerel yönetim tarihine yakla§ım sorununa iktisat tarihi
tartı§malarından gelen "katkı", liberalizmin "tarihsizlik" savına destek sağlamak
olmu§tur.7

Yerli iktisat tarihi tartı§maları, önemli entelektüel çaba ve emek ürünü olan
çok sayıda yapıtın ortaya çıkmasına yol açmı§tır. Gerçekte bu çalı§maların yerel
yönetim tarihine yakla§ım sorununa katkıları, bugün göründüğünden daha farklı
yönlerde ve yeni açılımlar sağlayacak §ekilde olabilirdi. Bunu, kaynağı yine
liberal dünya görü§ü olan bir ba§ka genellerne engellemi§tir.
Osmanlı sosyo-ekonomik yapısını İster feodal ister asya tipi üretim tarzı
adlandırsın, iktisat tarihinde taraf görü§lerin yerel yönetim tarihine olası
katkıları, liberalizmin merkeziyetçilik ile yerel yönetim kurumu arasında karşıtıık
olduğu varsayımı ile bir kez daha sınırlandırılmı§tır. Bu ön-kabul nedeniyle,
güçlü bir merkezi devletin olduğu yerde yerel yönetim kurumu aranmamı§ ya da
yerel yönetimlerin varlığı önemsenmemi§tir.

olarak

Yerel yönetim tarihine liberal
ve hatalarla doludur:

yakla§ım

yöntemsel,

mantıksal

ve olgusal

yanlı§lar

(1) Evrensellik atfedilen yerel yönetim kurumunun dünyanın bir yerinde
devlete rağmen ortaya çıktığı söylenirken, dünyanın bir ba§ka yerinde devlet
tarafindan kurulduğu nasıl savunulabilir? Eğer evrensel bir olgudan söz ediliyor
sa, bunun doğası ve hareket dinamikleri deği§ik toplum pratiklerinde nasıl tam
,

Kendisi taranardan biri olmakla birlikte, bu tartı§malann iyi bir özeti: Halil Derktay, Kabııeden Feodalla.!, Kaynak
Yayınlan, İkinci Baskı, İstanbul 1989.

7

Genelolarak Osmanlı tarihinden çıkanlan bu sonuca, tarihciler tarafından hiç kaf'§1 çıkılmadıla diqiiniilmemeUdir:
"Osmanlı İmparatorluğunda katı merkeziyetçi bir dOzenin varlııandan söz etınek hatalıdır. Osmanlı sosyo-ekonomik
olU§umunda merkezin en ,iiçlii göriind010 dönemlerde, dOzenin merkezci olmayan önemli unsurlan içerdij hiçbir
zaman unutulmamalıdır. Nitekim bu unsurlann varlııandan ötiiriidiir ki, XVıı. ylzytldan itibaren merkezci
olamayan bir sistem, oldukça kolaylıkla diizenin hakim biçimi haline gelebilmi§tit' görii§iinll savunan bir makale:
Yqar Yiicel, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Desantralizasyona Dair Genel Gözlemlet', Belleten, c.xxxvılL, S.42,

5.693-708.
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zıt

yönlerde belirebilir? Bu mantıksal hatayı gidermenin tek yolu ya evrensellik
vazgeçrnek ya da bu iki dünyada kurumun ortaya çık.ı§ını paralel
çizgilere yerle§tirmektir.
savından

(2) Eldeki yerel yönetim tanımı her§eyden önce bir üstyapı unsurunun
yapısalıkurumsal tanımıdır. İkincisi bu kurum evrensel değil, tarihseldir: tanım
lanan biçimi ile sözkonusu kurum, uygarlığın belli bir noktasında ve belli bir
yerde ortaya çıkmı§tır. Liberal yakla§ım tarihsellik ile sınırlı, üstelik salt kurum
sal özellikleri itibariyle tanımlanmı§ bir olguyu, uygarlığın ba§ka zamanlarında ve
ba§ka coğrafi alanlarında aramaktadır. Burada tarihselolan bir unsura evrensel
işlemi yapılmaktadır. Sonuç elbette bo§luk, "tarihsizlikıl olacaktır.
(3) Merkeziyetçiliklmerkezi yönetim ile yerel yönetim kurumu arasında
neden karşıtlık vardır? sorusunun açıklamasına hiçbir yazıda rastlanmamaktadır.
Gerçekte, merkezi olan ile yerelolanın kar§ıt konumlara yerle§tirilmesi, ancak
dilbilimle uğra§anlar için anlamlı ve mümkün olabilir. Merkeziyetçilik ile yerel
yönetim kurumu arasında kar§ıthk kurgusunun mantıksal ve olgusal açıklaması
yoktur.
(4) En sona bırakılmakla birlikte en önemlisi ve liberal yakla§ımın asıl
sorunu; tarihsel geli§meyi sürekli, kesİntisiz-evrİmci ve tek çizgi üzerinde bir
ilerleme hareketi olarak yorumlayan tarih anlayl§ındadır. 8 Bu anlayı§ nedeniyle
olgusal hatalara dü§ülmektedir. Batı Avrupa'da yerel yönetimlerin 16. yüzyıldan
ba§layarak yerle§tikleri gerici konum atlanmakta ve yalnızca bu "küçük" ihmalin
bir sonucu olarak, merkezile§mi§ devlet gücünün kurumsalla§ma süreci adım
adım gerçek dı§ı bir modele oturtulmaktadır. Batı'da yerel yönetimlerin geli§me
sürecinde hangi a§amaların atlandığı a§ağıda belirtilmektedir.
NASIL BİR YAKLAŞıM?
İnsan uygarlığının süreklilik özelliği ta§ıdığı, tartı§ılmaz gerçeklerden birisi
dir. Süreklilik özelliği nedeniyle, ya§adığımız çağda var olan bir §eyin kökenini ya
da ba§langıcını geçmİ§te bir yerde, hatta birkaç farklı yerde bulabilirİz. Batı tipi
yerel yönetimlerin ba§langıç noktasını arayan tarihçilerin ula§tıkları farklı
sonuçlar, bu durumun belki de en iyi örneğidir. Hepsi titiz tarihçi merak.ı ile
yapılmı§ olan bu çah§malardan herhangi birisi "doğru", diğerleri "yan1ı§" ilan
edilememi§tir. 9
Tartı§ılan ve tarihe farklı yakla§ımların doğmasına yol açan nokta,
"süreklilik" özelliğinin ne tür bir içeriğe sahip olduğudur. Tarihin sürekliliği var
olanın mükemmele doğru aralıksız evrimi ile değil, tersine geçmi§ten yarına
8

9

'Tarihsel ilerleme" ve genelolarak tarihe yakla§ım sorunu ile ilgili olarak 1961 yılında yapılmı§ konferansıardan
olu§<1n ve Türkçe'ye ilk olarak 1980 yılında çevrilmi§ bir kitap: E.H.Carr, Tarih Nedir?, İ1eti§im Yayınlan, İkinci
Baskı, İstanbul 1987.
Köken tartl§malannlD izlenebileceti kaynak: Charles Crozat, Amme Hukuku Dersleri, C.II Kısım I, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 1944. s.243-301.
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kesintilerle, sıçramalarla ve yadsımalarla ilerlemektedir. Sürekliliğin yadsımalar
la birlikte var olu§u nedeniyle, birbirine benzer §eyleri farklı zamanlarda birbir
leri ile kar§ıt konumlarda yakalayabiliriz. Hele izi sürülen §ey bir kurumsa,
tarihin herhangi bir yerlerinde bu kurumun benzeri bir yapı bulmak çok kolay
dır. Ancak biçimsel benzerlikler, deği§ik zaman ve yerlerde kurumların aynı öze,
az ya da çok farklı derecelerde aynı içeriğe/i§leve sahip olduğunu göstermez.
Batı yerel yönetimlerinin, toplumsal geli§me sürecinde 11-15. yüzyıllarda
bulundukları konum ile 16.YÜzyıldan sonra yerle§tikleri konumun kac§ıtlığı buna
iyi bir örnektir.
Yerel yönetim kurumu, devlet aygıtının organik bir parçasıdır; ve bu
parçanın tanımlayıcı özelliği belirleyen değil, belirlenen parça olmasıdır. Bu
kurumun ne zaman ortaya çıktığı konusunda entelektüel bir merakımız varsa, bu
merakı devletle birlikte ortaya çıktığını söyleyerek doyurmamız pekala
mümkündür. Çok eski bir klasiklo, insan topluluklarının soy örgütlenmesinden
siyasal örgütlenmeye geçi§inde, bir ba§ka deyi§le devlet tarihte ilk kez ortaya
çıkarken yerel yönetim kurumunun tarihte ilk kez ve nasıl bir araç olarak ortaya
çıktığını hayranlık verici bir §ekilde ortaya koymu§tur. Batı tipi yerel yönetim
kurumunun değil, evrensel yerel yönetim kurumunun ba§langıcı, devletin
ba§langıcı ile aynıdır.
Yerel yönetim kurumu devletin ortaya çıkı§ sürecinde olduğu gibi,
feodalizm sonrası merkezile§me sürecinde de ba§lıca tamamlayıcı unsur, araç
olmu§tur. Bu özellik hem Batı hem Doğu ülkeleri için geçerlidir; yerel yönetim
lerin tarihsel geli§imi bakımından iki dünyadaki dinamikler birbirlerine kar§ıt
olmadığı gibi, tersine ortak bir geli§me çizgisi izlemi§lerdir.
Batı Avrupa'da yerel yönetim kurumunun 11-15. yüzyıllar arasında
kapitalizmin geIİ§mesi için uygun ve koruyucu bir ortam yarattığı tarihçiler
tarafından genelolarak kabul edilmektedir. Ancak bu dönemin yerel yönetimleri
olan ortaçağ kent yönetimlerinin "feodalizm denizinde kapitalizm adacıkları"
değil,teodal ayncalık birimleri oldukları gösterilmi§tir. ll
Batı Avrupa ortaçağının yerel yönetimleri, 16. yüzyıldan ba§layarak, sanayi
ticaretin yerel ayrıcalıklar sisteminin sınırlarını zorlayan geli§mesi ile kaC§1
kar§ıya kalmı§lardır. Fransa ve İngiltere'de sanayinin önemli ortaçağ kentlerinde
değil, o zamana kadar adı-sanı olmayan yerle§me birimlerinde ortaya Çıkması bu
çatı§manın mekansal kanıtıdır.

Bütünle§mİ§ ve bir-örnek bir iç pazar, tek ölçü-tartı sistemi, bireysel feodal
bağlardan kurtulmu§ özgür i§gücü, e§İt haklara sahip alıcı ve satıcı, vb. talep

eden kapitalist üretim, bütün bunlar için öncelikle merkezile§mi§ bir devlet gücü
talep etmi§tir. Bu taleplerin ya§ama geçirilmesi, kırsal ve kentsel tüm ayrıcalık
lO Lewis Henri Morgan. Eski Toplu. C:I. Payel Yayınevi,tstanbul 1986,5.420-446.
II Batı yerel yönetim tarihinin bıı dönemi ile ilgili akademik tartı§malarda uruk açma özelliline sahip makaleler.
dilimize de çevrilmi§ bulunan bir kitapta toplanmı§tır: Rodney Hilton (der.), Feodalbmden Kapitalizme Geçıt,
Metis Yayınlan, İstanbul 1984.
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ların ortadan kalkması, yani kent yönetimlerinin aldıkları ayakbastı paralarının,
köprü vergilerinin, pazarda satılan maldan yerel yönetim paylarının, yönetim
tekelinin ortadan kalkması demektir. Daha 16. yüzyıldan ba§layarak, sanayi ve
ticaretin yerel sınırlamalar ile ilerlemesİni engelleyen yerel-kent yönetimleri,
izleyen yüzyıllarda varlıklarını bütün bütün tehdit eden devletin merkezilqme
sürecine kaqı ellerinden geldiğince direnmi§lerdir. 12. yüzyıldan gelen kent
yönetimleri burjuva demokratik değerleri merkezile§me sürecine ta§ımak bir
yana, bu sürece ve bu değerlere kaqı feodal ayrıcalıkların savunma odakları
olmu§tur.
Batı Avrupa'da siyasal iktidarın feodal egemenlerin elinde bulunduğu 15
17. yüzyılın güçlü monar§ik devletleri, ortaçağ kalıntısı bireysel ve yerel ayrıcalık
lar sistemini ortadan kaldırmak üzere büyük reform projeleri olu§turmU§lardır.
Ancak kendisi özü bakımından feodalolan monar§iler, devletin merkezile§me
sürecini tamamlayacak bu projeleri uygulamaya geçirme ba§arısı göstereme
mi§lerdir.
Doğu'da 18-19. yüzyıl Osmanlı yerel yapılanma projeleri ve aynı yüzyılda
Çarlık Rusyası'nın u büyük yönetsel reform giri§imleri, Batı Avrupa'da sözü
edilen süreç ile genel olarak aynı karaktere sahiptir. Doğu monar§ileri de 15-17.
yüzyılın Batı Avrupa monar§ilerinin istediği gibi, tıpkı devlet gücünün
merkezile§me sürecini tamamlamak istemi§, bunun için bireysel ayncalık sistemi
kaldırılmaya çalı§ılmı§tır: Egemen feodal sınıfın bireysel ayrıcalıkları kaldırıla
cak, ayrıcalıklar, yerel meclisler eliyle kullanılan sınıfsal ayrıcalıklar haline
getirilecektir. Bu, Batı'da da Doğu'da da devlet gücünün merkezilqmesini
sağlamak için tek çıkar yoldur. Giri§imin önündeki ba§lıca engel, burada da

devletin feodal öze sahip olmu§tur.
Hem Doğu hem Batı monar§ilerinin geli§tirdikleri yerel yönetim proje
lerinin ortak niteliği, öncelikle kırsal ve tüm ülke topraklannı kapsayan bir
genişliğe sahip olmalarıdır. Projelerde kentlerin yeri öncelikli ya da ağırlıklı
değildir. Kentsel yerle§melerin yönetimleri, genel yapılanmanın bir parçası
olarak dü§ünülmü§tür. Batı monar§ilerinin ya uygulayamadıkları ya da kısmen
uygulamaya koyabildikleri reform projeleri, Doğu devletlerinde bütün olarak
uygulamaya geçirilmİ§tir. Projelerde olduğu gibi, uygulamada da, devletin özüne
ve reformdan beklenen yararlara ko§ut olarak, kent yönetimlerinin genel ve
kırsal yerel örgütlenmeden sonra ele alındığı görülmektedir. Bu nedenle
döneme ili§kin inceleme ve yorumlarda ağırlığın kent yönetimlerine
belediyelere verilmesi yanıltıcıdır. Özellikle Osmanlı'da 19. yüzyıl yerel yönetsel
reformları değerlendirilirken, genel uygulamanın ilk belediye kurulduğunda 16
yıl önce ba§latılmı§ olduğunu; belediyelerin yerle§mİ§ bir yerel yönetsel dünyaya
doğduklarını hatırda tutmak gerekir.
II Terence EmmoDS, W.S.Vudnich (eds.). The Zematvo In RU5&I.-An Experiment In ı..oe.ı SeırGovem.ent, Cambridge
University Press. ı982; M.V.Nechkina. The History or RU5&ia, Vol.ı, Ptl. Edwards Brothers IDC•• AnD Aıbor.
MichigaD 1953.
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Batı Avrupa, ortaçağ yerel örgütlenmesini ancak, siyasal iktidarın el
deği§tirmesi ile 8§abilmi§tir. Monar§ilerin tasfiye edemediği "altıyüzyıllık

gelenek", Fransa'da 1789 Devrimi, İngiltere'de 1832 Reformu ile yukandan
tasfiye edilmiştir. Her iki ülkede kapitalist devletin yerel yönetim
örgütlenmesi, çağda§ biçimine ancak 1880'li yıllarda kavu§abilmi§tir.

aşağıya

Liberalizmin, "altıyüzyıllık yerel yönetim geleneği" anlatısının nasıl temelsiz
bir kurgu olduğu, çağda§ merkezi kapitalist devletin örgütlenme özelliklerinde
açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Siyasal iktidar feodal egemenlerin elinden
alındığında, yerel yönetim yapısı Fransa'da sınırlardan yönetim biçimine kadar
devrimlere özgü bir hız ve köktencilikle; İngiltere'de ise reformlara özgü bir hız,
ama devrimlere özgü bir güçle ba§tan sona deği§tirilmi§tir.
Siyasal iktidar burjuvazi tarafından alındıktan sonra, monar§ilerden farklı
olarak, önceliğin kent yönetimlerine verildiği görülmektedir. Örneğin
İngiltere'de 1832 Reformu ile ilk yapılan İ§lerden birisi, kent yönetimlerinin
Parlamento'daki temsil oranını deği§tirmek olmu§tur. Ortaçağ kent yönetim
lerinin Parlamento'daki temsil oranı sınırlandırılmı§tır. Ortaçağ kalıntısı kent
yönetimlerinden alınan sandalyeler, kapitalizmin yükseldiği ve o tarihe kadar
mecliste temsil hakkı tanınmamış olan sanayi kentlerine verilmi§tir. Kentlerin
siyasal iktidarda temsilindeki deği§ikliğin dı§ında, yerel yapılanmada ilk ele
alınan yönetimler de kentsel yerle§me yönetimleri olmu§tur. Bu özellik,
kapitalist devletin reformlarla kurumsalla§tığı İngiltere'de çok açık bir biçimde
görülmektedir.
Bir diğer özellik, önce merkezin doğrudan yönetim-denetimi altında son
derece sınırlı görev ve yetkilere sahip bir yerel yönetim örgütlenmesine gidilmi§
olmasıdır. Bu ülkelerde genel amaçlı ve geniş yetkili yerel yönetimler, merkezci
dönemin ardından ve 18S0'den sonra adım adım ortaya çıkmı§tır.
Bir ba§ka özellik, demokratikle§me sürecinin (genel oy hakkının kapsamın
daki geni§leme anlamında) önce merkezi düzeyde ilerlemi§ olmasıdır. "Yerel
halkın yerel yöneticileri seçme hakkı", ulusal temsilcileri seçme hakkından daha
sonra ve kapsamı daha dar tutularak tanınmı§/geni§letilmi§tir.
Batı tarihi yerel yönetimler bakımından aşağıdan yukanya ya da tek tek
kentlerden ba§layarak ulusal düzeye geni§leyerek yükselen bir kurumsal geli§me
çizgisi resmetmeyi önleyecek daha pekçok gösterge sunmaktadır. Kısaca, bu
ülkelerde devletin 19.yüzyılda ya§adığı yerel yeniden yapılanma, aynı
Cumhuriyet Türkiye'sinde olduğu gibi yu kandan aşağıya, ve en az o kadar
"tepeden inme" bir kuruluş süreci biçiminde gerçekle§mi§tir.
Osmanlı ve Rusya monar§ileri, hem Batı'daki gibi iktidara aday güçlü bir
"yeni sınıfı olmadığı için, hem de büyük devlet geleneğinin yardımıyla, yerel
yönetim projelerinin uygulamaya koyulmasında Batı monar§ilerinden daha
ba§arılı olmu§lardır. Rusya'da sertlik kaldırılarak topraksoyluluğunun bireysel
egemenliği ortadan kaldırılmı§, bunun yerine zemsıvo örgütlenmesi uygulamaya
koyulabilmi§tir. Osmanlı Devleti bireysel egemenliğin ba§lıca araçlarından birisi
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olan iltizam sistemini kaldırmayı ba§aramadıysa da sarsmı§ ve 10 yıl içinde,
feodal egemenlerin gerçekle§tirdiği ayaklanmalara rağmen, yerel yönetim
sistemini egemenliği altındaki tüm topraklarda uygulamaya koymu§tur.
Rusya'nın zemstvo
deneyimi siyasal iktidara burjuvazinin değil,
Bol§eviklerin el koymasıyla sona ererken, Osmanlı deneyimi sömürgelqme ve
parçalanma ile kesintiye uğramı§tır. Buradaki değerlendirmelere temelolan ve
Doğu toplumları olarak andığımız bu iki ülkede, 20. yüzyılın ba§ları dahil olmak
üzere ya§anan süreç, yerel meclislerin, feodal ayrıcalıkların bireysel ve sınıfsal
formlarının kayna§tığı yönetim mevkileri olduğunu göstermektedir.
YAKLAŞıM

SORUNU NEDEN TARTıŞıLMALI?

Tarih, genelolarak bugünü anlamak ve açıklayabilmek için gereklidir. Bu
kli§ele§mi§ ve belki bu yüzden çoğu zaman derinliğini hissetmeden
geçi§tirdiğimiz deyi§, yerel yönetim incelemeleri için özel bir öneme sahiptir.
Kimi zaman zamandizinsel anlatım kaygısından ötürü, kimi zaman salt tarih
merakı ile geçmi§e bakılabilir. Yerel yönetim alanında daha çok, güne ait
sorunların nedenleri o günün gerçekleri içinde bulunamadığı için dikkatler
tarihe çevrilmi§ görünmektedir.
Yerel yönetim tarihi asıl olarak, bu kurumun ülkemizde "güçsüz" olduğu
saptamasını açıklama amacına yönelmi§tir. Tarihe ba§vurulduğunda ise adı
koyulmaml§ bir genel çerçeve, formüle ettiği Batı tipi yerel yönetim tanımı ile
ara§tırmacıları en çok 150 yıl öncesine, o da "taklit", "özenti", "Batı'dan ithal ya
da ihraçıltan ibaret bir ba§langıç noktasına götürmü§tür. Bundan öncesi
bo§luktur. Bugünün "güçsüzlüğü" geçmi§in "köksüzlüğü" ile birle§mi§, sonuçta
dünyaya ne geçmi§ten ne de bugünden armağan edebileceğimiz bir §ey kalmı§tır.
Batılı bir akademisyen, dünyaya böyle bir Batı-merkezci yakla§ımla bakabilir; bu
durum ele§tirilebilirse de anla§ılabilir. Aynı yakla§ımın
akademisyen tarafından sorgusuz-sualsiz benimsenmesini
güçtür.

Batılı olmayan
açıklamak ise

bir
çok

Sorun hem mesleki hem tarihsel açıdan tartı§ılmaya değer. Ama tarihin
liberal yorumu yalnızca geçmi§e ait değerlendirmeleri değil, günümüze ili§kin
çözümlemeleri ve geleceğe ili§kin çıkarımları da yönlendirmektedir. Birincisi,
yerel yönetimi toplumun, merkezi yönetimi devletin unsuru saydırarak inceleme
nesnesini gerçek dı§ı, yapay parçalara bölmektedir. Üstüne üstlük ikincisi, yerel
yönetim olgusunu, içinde belirlenen unsur olarak yer aldığı devletin dı§ına ve
tam kar§ıt bir noktaya yerle§tirmektedir. Üçüncüsü, tanınmaz bir hale getirilmi§
olan kurum, tanımsız bir demokrasi kavramına bağlanmaktadır. Belirli bir tanımı
yapılmadığı sürece demokrasi kavramı, yaygın olarak, "temsili demokrasi" ile
özde§ sayılmaktadır. Böylece, yerel yönetimler içeriği biçimsel bir demokrasi
anlayı§ı ile doldurulmu§ demokratikle§me süreci bağlamında kavramsal
la§tırılmaya çalı§ılmakta, sonuçta "küçük ölçeklerde doğrudan demokrasiye daha
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fazla yakla§ılır; siyasal eğitim yapılır; insanlar kendini yönetmeyi
ba§ka söylenebilecek bir §ey bulunamamaktadır ...

öğrenir"den

Böyle bir §ema içinde çok zaman ve çok emek harcanarak olu§turulmaya
reform paketleri yönünü yitirmekte, analitik incelemelerin yerini
sürekli olarak kendini tekrar eden genellemeler almaktadır. Alı§ılagelmİ§
yorumlar sorgulanmadıkça bu durumun deği§mesi beklenmemelidir.
çalı§ılan

Osmanlı tarihine "Batı tipi yerel yönetim kurumu" aranmak üzere değil,
evrensel çizgiyi kucaklayan bir yerel yönetim tanımı ile yakla§ıldığında, daha ilk
ba§ta, önümüze 150 değil 600 yıllık bir ara§tırma alanı serilecektir. Bu, liberal
yakla§ımın neden olduğu entelektüel kısırla§maya son vermek anlamına gelir.
Böyle bir kazanç, yerel yönetim tarihine yakla§ım sorununu tartı§mak için tek
ba§ına yeterli bir neden sayılabilir. Ancak yakla§ım sorununu tartı§mak, yalnızca
geçmi§i anlamak ve entelektüel ufku geni§letmek için gerekli değildir. Yakla§ım
sorununu, yerel yönetimlerin çağda§ biçimlerini kavramsalla§tırabilmek için de
tartı§mak gerekmektedir.

