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YEREL YÖNET MLER VE DEMOKRAS

Yusuf PUSTU

G R

Günümüzde hemen hemen her alanda artan yerelle me taleplerinin 
sonucu olarak, adem-i merkeziyetçilik kavramı öne çıkmaktadır. Kendini 
yenileyememi , de i ime kapalı, baskıcı, merkeziyetçi ve otoriter siyasal ve 
toplumsal örgütlenme modelleri yerini yava  yava  güçlü ve demokratik yerel 
yönetim modellerine bırakmaktadır. Böyle bir sürecin ya andı ı ortamda, bu 
çalı manın konusunu olu turan, yerel yönetimler ve demokrasi ili kisi her geçen 
gün biraz daha önem kazanmakta;  yerel demokrasi ve demokratik yerel yönetim 
kavramları her geçen gün daha fazla tartı ılmaya ba lamaktadır. Bu tartı maların
yanında, zaman zaman bu iki kavramla aynı anlamda yerel özerklik kavramı da 
tartı ılmaktadır.

Bu makalede bu tartı malara biraz olsun katkı sa layabilmek amacıyla,
önce demokrasi teorisinin genel ilkeleri de erlendirilecek, ardından da yerel 
yönetimler ile demokrasi arasındaki ili ki ele alınacaktır. Bu kapsamda yerel 
demokrasi ve demokratik yerel yönetim kavramları ortaya konacaktır. Çalı manın
sonraki bölümlerinde demokratik yerel yönetimlerin temel ilkeleri 
de erlendirilecektir. 

Yerel demokrasi ve demokratik yerel yönetim kavramlarının analizini 
yapmadan önce bu iki kavramın nesnesi olan demokrasi kavramını tanımlamakta 
yarar vardır. Günümüzde yerel yönetimler ve demokrasi sıklıkla birlikte 
kullanılan kavramlardır.

A. Demokrasi Kavramı

Yerel topluluktaki bireylerin birlikte ya amaktan kaynaklanan gereksi-
nimlerini kar ılayan, kamu mal ve hizmetlerini sa layan, yerel halkın kendi seçti i
organlarca yürütülen kurumlar olarak tanımlanan yerel yönetimlerin, demokratik 
yapılanmanın temel kurulu ları oldu u konusunda yaygın bir kanaat vardır.
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Demokrasi kavramının kesin sınırlarla belirlenmi  bir içeri inden ve net 
bir tanımından bahsetmemiz oldukça zordur. Ancak klasik anlamı ile halkın
yönetimi olarak ifade edilmektedir (Erdo an, 1996:174). Bu ekilde ifade 
edilmesine ra men demokrasi kavramı günümüzde çok geni  ve çok yönlü bir 
kavram olarak kullanılmaktadır. Sartori; “insanlar 1940’lara gelinceye de in, ister 
be ensinler, ister be enmesinler, demokrasinin ne oldu unu biliyorlardı; o 
tarihten beri hepimiz demokrasiyi be endi imizi, ondan ho landı ımızı ileri 
sürüyoruz ama, artık onu ne biliyor, ne anlıyor ve ne de üzerinde anla ıyoruz. 
Onun için tipik bir demokrasi karma ası ça ında ya ıyoruz” (1993:7-8) ifadeleri 
ile günümüzde demokrasi konusunda ya anan anlam ve ifade “zenginli ine” 
dikkat çekmektedir. 

Demokrasi kavramı bireysel özgürlük, haklarda e itlik, halkın yöneten 
memurlar üzerindeki üstünlü ü, toplumsal adalet ve refah gibi de erleri 
içermektedir (Hill, 1974:23). Karl Popper demokrasiyi; diktatörlükten kaçınmayı
mümkün kılan yönetim olarak görürken (Erdo an, 1996:174), Barry Holden, 
kamu siyasetine ili kin önemli sorunlar hakkında, temel belirleyici kararları,
halkın pozitif ve negatif olarak aldı ı ve almaya yetkili oldu u siyasal sistem 
olarak tanımlamaktadır (1988:6). Literatürde ise demokrasi “insan hakları,
ço ulculuk, sözle me düzeni, temsil-katılım gibi temel ilkelere dayalı ve sivil 
toplumun devletten, görece de olsa ayrılı ını kabul eden bir yönetim tarzı” olarak 
görülmektedir (Yıldırım, 1990:9). Demokrasiden söz edebilmemiz için halkın
toplumun bütünüyle ilgili temel kararları alması veya almaya yetkili olması
gerekir. 

Demokrasinin iki temel ilkeye dayandı ı, bütün kavramsal 
tanımlamalarda bu iki ilkenin zorunlu referans noktası olarak alındı ı
görülmektedir. Bu ilkeler e itlik ve özgürlük ilkeleridir. Bu iki ilkenin aynı anda 
var olmadı ı sistemin demokrasi kavramı ile ili kilendirilmesi mümkün de ildir. 
Demokrasinin dayana ı olan bu temel ilkeler unlardır;

a. Özgürlük ilkesi: Özgürlük bireyin eylem olanaklarının, ki inin olmak 
istedi i gibi olmasının, yapmak istedi i gibi yapmasının engellenmemesini ifade 
eder (Erdo an, 1996:180). Ancak demokraside bireylerin özgürlü ü sınırsız
de ildir, bir ba kasının özgürlü ünün ba ladı ı yerde bireyin özgürlü ü sınırlanır.

b. E itlik ilkesi: Demokrasinin temel de eri olan e itlik, bütün bireylerin 
insan olmak bakımından e it siyasal de erde olmasını, bireyler arasında ayrım
yapılmamasını, herkese e it muamele edilmesini ve siyasal yönetim sürecine 
katılım konusunda bütün toplum üyelerinin e it derecede hak sahibi olmasını
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ifade eder. E itlik ilkesi bütün demokrasi kuramlarının ve modellerinin temel 
referans noktasını olu turur. Ancak e itlik ilkesi konusunda ciddi tartı malar 
vardır. E itlik ilkesinden anla ılması gereken mutlak e itlik mi, yoksa nispi e itlik
mi? Bu tartı ma günümüzde hala sürdürülmekte olan bir tartı madır.

Demokratik sisteme hayat veren, onu di er sistemlerden ayıran ve onu 
benzersiz kılan bu iki ilkedir. Demokrasi, vatanda ları için mümkün oldu unca 
fazla e itlik ve özgürlü ü birle tiren bir devlet yönetim eklidir (Lipson, 1985:52-
56).

B. Demokrasi ve Yerel Yönetimler 

Demokrasi kavramının tanımlanması ve içeri inin belirlenmesi 
konusunda ya anan karma anın benzeri de yerel yönetimler ve demokrasi 
arasındaki ili kiyi çözümlemekte ya anmaktadır.

Demokrasi ile yerel yönetimlerin birlikte anılması, temelini komün 
yönetimlerinden almaktadır. Komünler bulundukları dönemde demokrasi 
hücreleri olarak görülmü ler ve o dönemin iktidarlarına kar ı hep özgürlü ün,
e itli in, katılımın ve kendi kendini yönetmenin örne ini olu turmu lardır
(Görmez, 1997:12). Bu de erlendirmeye konu olan komünler Ortaça
Avrupa’sında 11. yüzyılda ortaya çıkmı lar; içinde bulundukları dönemde 
demokrasi idealini ya atmı lardır. Ancak 16. yüzyılda i levlerini kaybetmeye ve 
merkezi devlet yönetimlerinin bir parçası olmaya ba layarak demokratik 
niteliklerini kaybetmi lerdir. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yerel yönetimler 
merkezi devletlerin sıkı denetimi altında kalmı lardır. 19. yüzyılda yerel 
yönetimler tekrar ön plana çıkmaya ba lamı tır. Bu birimlerin özellikle ngiltere
gibi ülkelerde demokrasinin sa lanmasında pek çok önemli i levler yürüttüklerini 
söylemek mümkündür (Görmez, 1997: 13).  

Demokrasi kavramının tarihsel kökeninde yerel yönetimler (kent 
devletleri) bulunmaktadır. Yunan-Roma uygarlı ının ehir demokrasisi ça da
dünyanın siyasal kültürünün ba langıcı olarak kabul edilmektedir. Bu kavram 19. 
yüzyıla kadar kent devletleri ile özde le mi  durumda idi. Yerel ölçekte kendi 
kendini yönetme ve yönetebilme hakkı ilk kez kent devletlerinde ortaya çıkmı  ve 
demokrasi, tarihsel geli imi içinde, uzun süre -iki bin yıl- “do rudanlı ı” esas 
alan, “kent devleti” demokrasisi ile özde le tirilmi tir (Yıldırım, 1990:9). çinde 
bulundu umuz yüzyılda da yerel yönetimlere olan ilgi tekrar artmaya ba lamı ,
yerel yönetimler ve demokrasi arasındaki ili kiden yararlanmak amacıyla bu 
birimler hızla demokratikle tirilmeye çalı ılmaktadır.  
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Günümüzde yerel yönetimler demokrasinin temel kurumları olarak 
görülmektedirler. Yerel yönetimler halkın yönetime katılmasını sa layan ve halka 
kendi kendilerini yönetme erdemi kazandıran en önemli kurulu lar olmalarının
yanında, demokrasinin en etkin bir ekilde hayata geçirildi i kurulu lardır. Yerel 
yönetimler düzeyinde temsilciler ile seçmenler arasındaki co rafi ve toplumsal 
uzaklı ın, ulusal düzeye oranla daha az olmasının, demokrasi kuramının
öngördü ü hem “gerçek bir seçme süreci”nin hem de etkili bir halk denetiminin 
gerçekle mesini sa ladı ı ileri sürülmektedir (Çiftçi, 1996:6). 

Demokrasi kavramının temel gerekleri olan halk katılımı, ço unluk ilkesi 
ve seçmenlere kar ı hesap verme sorumlulu u gibi de erlerin yerel yönetimlerde 
hayata geçirilmesi daha kolaydır. Katılma yerel yönetimlerde ulusal 
düzeydekinden daha yo un ve do rudandır  (Hill, 1974: 22-24 ). 

Yerel yönetimlerin demokratik kurulu lar olarak geli meleri oldukça 
uzun ve zor bir sürecin sonunda olmu tur. Yerel yönetim kurulu larına duyulan 
güvensizli in ortadan kalkması güçlü bir yerel yönetim gelene ine sahip olan 
ngiltere’de bile 150 yıllık bir sürenin geçmesini ve kanlı çatı maların ya anmasını

gerektirmi tir. Ancak günümüz ngiltere’sinde demokrasinin görkeminde temel 
pay, bu ülkenin sa lam ve kesintisiz geli en yerel yönetimlerine aittir (Ortaylı,
1985:11).

Demokratik bir yerel yönetim, ancak demokratik bir toplum içinde 
geli ebilir. Yerel yönetimler demokrasinin tabandan tavana yayılmasını sa layan 
kurumlardır. Yerel yönetimlerde yönetenlerle yönetilenler arasındaki toplumsal 
ve mekânsal uzaklık en aza indi inden, yönetilenler yönetenleri daha etkili ve 
do rudan denetleyebilir. Demokrasi en yalın tanımıyla halkın kendi kendini 
yönetimidir. Yerel yönetimler halkın bu imkânı bulabilecekleri ve 
kullanabilecekleri kurulu lar olarak demokrasinin tabandan tavana yayılmasını
sa larlar.

Yerel yönetimlerle demokrasi arasında oldukça güçlü bir ili ki vardır.
Yerel yönetimlerde bireylerin özgürlüklerini kullanabilmeleri daha kolaydır. Yerel 
yönetimler insanların özgürle tirilmesinde, kurumların demokratik yönetime 
yatkınlı ı ile demokrasinin ya anabilmesinde ve insanların demokratik e itim 
kazanmalarında birincil kurulu lardır (Görmez, 1997:62). Hill’e göre de; yerel 
yönetimler demokrasinin temel e itim kurumlarıdır ve yerel yönetimlerin 
demokratik kurulu lar olarak geli mesi demokrasinin geli mesine paraleldir 
(1974:79). Yerel yönetimlerde demokratik kültürün geli mesi ve yerle mesi, 
demokrasinin temel güç kayna ını olu turur.
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Bir ülkede siyasal sistem demokratik nitelik ta ımıyorsa, yerel 
yönetimlerin de demokrasi ile ili kisinden söz etmemiz kolay de ildir (Wickwar, 
1970:74). Günümüzde artık ülke düzeyinde sa lıklı bir demokrasi için, yerel 
yönetimler demokratik kurumların önde gelenlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bunun nedeni yerel yönetimlerin gerçek bir halk katılımı sa lamaya
daha elveri li olması, yurtta  katılımı, ço unluk ilkesi ve yönetenlerin hem 
danı maya önem vermeleri hem de seçmene kar ı hesap verme sorumlulu u gibi 
demokrasinin temel ilkelerini daha kolay gerçekle tirmeye elveri li yapılar
olmalarıdır.

Yerel yönetimlerin demokrasi ile ili kisi konusunda üç ayrı görü  vardır;
Bu görü lerin birincisi, Tolman Smith ve Moulin gibi dü ünürlerin 

görü üdür. Bunlara göre, yerel yönetimler demokratik seçim ilkesine aykırı ve 
geleneklerden gücünü alan kurumlardır, dolayısı ile demokrasi ve yerel 
yönetimler birbiri ile ters dü er (Yıldız, 1996:6). Ayrıca Tolman Smith’e göre, 
yerel yönetimler gereksiz kurulu lardır ( Hill, 1974:26 ). 

kinci görü  Langrod’un görü üdür. Langrod’a göre, yerel yönetim ile 
demokrasi arasında bir sebep sonuç ili kisi yoktur, birinin bulunmadı ı bir 
ortamda di eri pekâlâ bulunabilir. Langrod yerel yönetimlerle demokrasi arasında 
ili ki kurulmasını bir yanılgı olarak görüyor ve bu yanılgıyı; batı uygarlı ının
geli iminde iki kurumun da e  zamanlı geli mesine, demokrasinin asıl temeli olan 
demokratik iklim ile demokratik kurumların birbiri ile karı tırılmasına ve yerel 
yönetimlerin olası fakat kaçınılmaz olmayan demokratik i leyi inin genel 
demokrasi olarak anla ılmasına ba lamaktadır (Yıldız, 1996:6). Langord yerel 
yönetimleri demokrasi için bir siyasal e itim ortamı olarak görmenin yanlı
oldu unu iddia etmektedir. 

Üçüncü görü  J.S.Mill’in görü üdür. J.S.Mill’e göre, yerel yönetimlerle 
demokrasi arasında do rudan bir ili ki vardır ve bu ili ki zorunlu bir ili kidir. 
Mill; “halk vergi ödüyorsa, ulusal düzeyde oldu u kadar yerel düzeyde de söz 
sahibi olmalıdır” ifadeleri ile halkın yerel düzeyde yönetime katılmasının etkin bir 
yönetimi gerçekle tirece ini belirterek, yerel yönetimlerin demokrasinin 
kurulması ve yerle mesi için okul görevi yapaca ını söylemektedir (Wickwar, 
1970:23-25). De Tocqueville de, Mill gibi yerel yönetimleri demokrasinin temel 
ö esi ve birer siyasal e itim aracı olarak görmü tür. Tocquivelle’ye göre; “yerel 
yönetim kurulu ları özgür ulusların gerçek gücünü olu turur. lkokulların bilime 
katkısı ne ise yerel yönetimlerinde özgürlü e katkısı odur. Bir ulus özgür bir 
yönetim kurabilir ancak, yerel yönetimler olmadan özgürlü ün ruhuna sahip 
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olamaz” (1962:52-54). Tocqueville, demokrasinin tabandan tavana do ru
geli ece ini bunda da yerel yönetimlerin çok önemli rol oynayaca ını
belirtmektedir.

Keith Panter-Brick ise, “e er yerel düzeyde topluluklar demokratik bir 
biçimde yönetilmiyorsa, ülkenin demokratik oldu unun ileri sürülmesine olanak 
yoktur.” tespitini yapmaktadır. Sidney ve Beatrice Webb gibi Fabien Sosyalistler 
de, yerel düzeyde bir halk yönetiminin demokrasi açısından ta ıdı ı önemi ısrarla 
vurgulamı lardır. Webb’ler yerel yönetimleri, daha çok halka gereksinim 
duydukları hizmetleri sunmanın bir aracı olarak görmü lerdir. Onlara göre, bu 
hizmetlerin halka, yerel düzeyde yerel yönetimlerce sunulması ile özel kesimin 
kazanç güdüsünün yerini kamu hizmeti anlayı ı alacaktır (Kele , 1992:47). Yerel 
yönetimler ile demokrasi arasındaki ili ki siyaset bilimcilerin de sürekli ilgisini 
çeken konulardan biri olmu tur. Bu ili kinin temel dayana ı “kendi kendini 
yönetme ilkesi”dir. Kendi kendini yönetme ilkesi yönetime katılmayı da 
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla demokrasinin i lerlik kazanması ve 
sürdürülmesi, daha çok halk katılımının artırılması ile mümkün olabilmektedir. 

Güçlü yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin demokratik nitelik 
ta ımaları ülke çapında da demokrasinin geli mesine önemli katkılar sa lar.
Dünyada yerel yönetimleri güçsüz olmasına kar ılık demokrasinin geli mi
oldu u tek bir ülke dahi bulunmamaktadır (Aykaç, 2003:12). Demokrasinin 
geli memi  oldu u ülkelerde yerel yönetimlerin de güdük ve geli memi
oldu unu görebiliriz. Demokrasiyi ülke çapında ya atabilmenin ilk adımı yerel 
yönetimler özerkle tirilerek atılabilir. Yerel yönetimler halkın siyasal terbiyesinin 
ve demokrasi terbiyesinin geli tirildi i temel basamaklardır. Bu yönü ile yerel 
yönetimler ülke çapında politikacıların, devlet adamlarının yeti tirildi i bir 
fidanlık hizmeti de görmektedir. Ülkede siyasal istikrarın sa lanmasına yerel 
yönetimler bu yolla do rudan katkı sa layan kurulu lardır. Bu alanda da yerel 
yönetimlerin siyasal fayda sa layan kurumlar olmasındaki temel faktörler: 

a- Demokratik e itim kurulu u olmaları (Wickwar, 1970:76), 
b- Modern toplumun temel de erlerinden olan e itlik, özgürlük ve refah 

(Hill, 1974: 15) ilkelerinin olu umuna katkısı,
c- Demokrasi kavramının temel gerekleri olan halk katılımı, ço unluk

ilkesi ve seçmenlere kar ı hesap verme sorumlulu u gibi de erlerin yerel 
yönetimlerde hayata geçirilmesinin daha kolay olması,

d- Yerel demokrasinin temel artlarından birisi de yerel siyasal süreçlerin 
gizli ve kapalı de il açık ve herkesin görebilece i ekilde i lemesidir. 
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Bu temel faktörler aracılı ı ile yerel yönetimler ulusal sistemin 
demokratikle tirilmesinde önemli rol oynayabilirler. Zira yerel yönetimlerin 
demokratik kurulu lar olarak geli mesi demokrasinin geli mesine paraleldir 
(Wickwar, 1970:74). 

C- Yerel Demokrasi 

Demokrasi kavramının evrensel ve tek bir tanımını yapılamadı ı gibi 
yerel demokrasi kavramının da evrensel ve tek bir tanımının yapılması oldukça 
zordur. Hatta yerel demokrasi kavramı için demokrasi kavramından daha öte 
tartı ma ve farklı tanımlama çabaları vardır (Görmez, 1997:67). Bu farkı
tanımlama çabalarının yanında, günümüzde yerel demokrasi kavramının yanlı ,
hatta eksik oldu u yönünde tartı malar  vardır. Bu kavramın yerine demokratik 
yerel yönetim kavramı da kullanılmaktadır. Literatürde yerel demokrasi 
kavramının yanlı  oldu u, olsa olsa demokratik yerel yönetim olaca ı yönünde 
tartı malar (Görmez, 1997:68) vardır. Bu kavramların yerine ve aynı anlamda 
zaman zaman yerel özerklik kavramı da kullanılmaktadır (Kele , 1992:56). 

Yerel yönetimler, yönetime katılım, hizmetlerde etkinlik, demokratik 
uygulamalar, özgürlük gibi demokrasinin pek çok de erinin hayata geçirildi i
mekânlar olarak, toplumun demokratikle mesine önemli katkılar sa ladıkları için 
yerel yönetimler, yerel demokrasiler olarak adlandırılır. Ancak kar ıt görü ü
savunanlar yerel demokrasiden söz edebilmek için yerel iktidarın olması
gerekti ini söylerler. Hamamcı’ya göre; “yerel demokrasiden söz edebilmek için 
yerel iktidar olması gerekir, merkezi iktidardan ba ımsız bir yerel iktidar 
olamayaca ı için yerel demokrasiden de söz edemeyiz. Öyleyse demokrasiyi 
yerelle tirmektense, yerel yönetimleri demokratikle tirmeliyiz” (Yayın yılı yok:19) 
ifadeleri ile demokratik yerel yönetim kavramının kullanılması gerekti ini 
belirtmi tir. Ancak demokrasi için yerel yönetimlerin art olmadı ını belirten 
görü e göre; yerel demokrasi ya da demokratik yerel yönetim denildi inde yerel 
iktidar kastedilmemekte, demokratik de erlerin yerel yönetimler için geçerli 
kılınması anlatılmaktadır (Görmez, 1997:196). Dolayısı ile yerel demokrasi ile 
yerel iktidar arasında birebir bir ba lantı kurmak yanlı  olacaktır.

Bu kavramlardan yerel demokrasi kavramı, federal devlet yerel 
yönetimleri ve ngiltere gibi güçlü yerel yönetim gelene i olan ülke yerel 
yönetimleri için kullanılmaktadır (Görmez, 1997:68). Yerel demokrasi kavramı
henüz devlet egemen bir düzen olarak ortaya çıkmadan önce var olan bir 
düzendir. Bu düzen kendili inden geli en toplumun ihtiyaçları ve katkıları ile 
ekillenen bir öz yönetim eklidir. Yerel demokrasi ile yerel iktidar kastedilmez, 
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oysa demokratik yerel yönetim kavramında yerel yönetim sisteminin 
demokratikli ine vurgu yapılır. Ba ka bir deyi le, yerel demokrasi kavramında 
yerel demokratik de erlere (demokratik kültüre), demokratik yerel yönetim 
kavramında ise yönetim süreçlerinin, yönetimin i leyi inin demokratikli ine 
vurgu yapılır.

Demokrasi amaçlarla de il, araçlarla ilgilidir (Hill, 1974:224). Yerel 
demokrasiden de günümüzde anlamamız gereken yerel yönetim sisteminin 
demokratikli idir. Yerel demokrasi, demokratik de erlerin yerel yönetimler için 
geçerli kılınması, halkın karar süreçlerine do rudan ya da temsilcileri aracılı ı ile 
katılımıdır. Yerel demokrasi halkı do rudan etkileyen, günlük hayatını önemli 
ölçüde belirleyen gerçek ve somut sorunların gündemi belirledi i, tartı ılıp karara 
ba landı ı ve uygulamaya konuldu u küçük ölçekli bir dünyadır (Hill, 1974:71). 
Yerel demokrasinin temel artlarından birisi, yerel siyasal süreçlerin gizli ve kapalı
de il, açık ve herkesin görebilece i ekilde i lemesidir.  

Demokratik yerel yönetimler, Avrupa’da merkezi devletlerin ortaya 
çıkmasından sonra yerel ölçekte kurulan demokratik bir düzendir. Demokratik 
yerel yönetimlerde bireyler yönetimi etkileyebilirler, gücü payla abilirler, yerel 
birimler aynı zamanda yerel yönetim birimleridir. Yerel yönetimler üzerinde 
merkezden atanan bir vali tarafından uygulanan vesayet denetimi yoktur. Yerel 
yönetimler kendi bütçelerini olu turabilir ve vergi politikalarını belirleyebilirler. 
Kısaca demokratik yerel yönetim; yerel yönetim seçmenlerinin, vatanda ların
seçimi ve etkisi altında olan bir yönetimdir. Yerel otorite siyasal anlamda merkezi 
yönetimle payla ılmı  olmakla beraber; yerel hizmetler yerel halk tarafında
seçilmi  kurullar tarafından yürütülür. Bu kurullar yerel halk tarafından yapılacak 
denetime açıktır.

Yerel demokrasi olmadan ulusal düzeyde demokrasiden söz edemeyiz, 
demokrasinin ulusal düzeyde sa lıklı i leyebilmesi, önemli ölçüde kom uluk
ili kilerine ve ki isel ili kilere dayalı, bireylerin kararların alınmasına do rudan
katılabildi i ve günlük hayat üzerinde denetimde bulunabildi i birçok “küçük 
demokrasinin” bulunmasına ba lıdır. Ulusal demokrasi ile yerel demokrasinin 
birbirinden ayrı yapılar olarak dü ünülmesi toplumun bütünlü ü anlayı ına ters 
bir yakla ımdır. Ulusal demokrasiden ayrı bir yerel demokrasiden söz edilemez. 
Hill’e göre; ulusal demokrasilerle yerel demokrasileri farklı eylermi  gibi 
algılamak ve anlatmak yapaydır (1974:201-202). Smith demokrasiyi, do rudan
kendi kendini yönetmenin kendisidir, eklinde tanımlamı  ve ancak yerel olan 
demokrasiden söz edilebilece ini vurgulamı tır (Yıldırım, 1993:9). 
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Montesquieu’nun da ideal devletin ancak yerel topluluklarca kurulabilece ini 
(Tekeli, 1983:4) belirtmesi yerel yönetimler ile demokrasi arasındaki ili kinin 
kaçınılmaz oldu unu gösterir.

Demokrasi yerel düzeyde ba arılı bir ekilde hayata geçirilebilirse ulusal 
düzeyde de ba arılı bir demokrasiden söz edebiliriz. Yerel düzeydeki demokrasi, 
ulusal yönetimin demokratikli ine de önemli katkılar sa lamakta ve bu nedenle 
yerel yönetimler “demokrasi okulu” olarak da nitelendirilmektedir. Maddick’e 
göre yerel yönetimler, halk temsilcileri ile kamu yöneticileri arasında ili ki
sa larlar, halk temsilcilerinin ve seçmenlerin demokrasinin gereklerine uygun 
olarak yeti meleri için uygun ortam hazırlar ve yerel güç ve bilgilerden 
faydalanmayı mümkün kılarlar (1970: 210). 

D- Yerel Yönetimlere Demokratik Nitelik Kazandıran Unsurlar  

a- Yerel yönetim süreçlerine halkın katılımının sa lanması: Demokratik 
yerel yönetim için seçim gerekli fakat yeterli de ildir. Yerel yönetimlerin i leyi ine 
yerel halkın katılımı sürekli kılınmalıdır. Halk katılımı, ço ulculuk ilkesi ve 
seçmene kar ı hesap verme sorumlulu u demokratik yerel yönetimin asgari 
gerekleridir. Yerel yönetimlere halk katılımı, sorunların daha sa lıklı bir ekilde 
belirlenmesini sa lamanın yanında, çözümlerin de daha etkili ve tutarlı olmasını
sa lar. Kararların alınmasına ve uygulanmasına halk katılımının sa lanması,
demokrasinin günümüzdeki anlamının bir tezahürüdür. Demokrasi günümüzde 
temsili olmaktan ziyade halkın bizzat kendisinin sorunları ile ilgili çözüm 
süreçlerine katılmasını ifade eden bu anlayı , katılımcı demokrasi anlayı ıdır. Bu 
anlamda demokrasi, yerel topluluklarının kendilerini yakından ilgilendiren 
konularda, kendi kendilerini özgürce, demokratik yol ve yöntemlerle 
yönetmelerini öngörmektedir. 

b- Karar alma ve alınan kararları yürütebilme yetkisi: Yerel 
demokrasilerde karar organlarının seçimle i ba ına gelmesi ve bu karar 
organlarının ba ımsız karar alma yetkilerinin olması gerekir. Karar alma sürecine 
halkın katılımının sa lanması zorunlu bir unsurdur (Görmez, 1997:71). Ça ımız
demokrasilerinin en önemli unsuru katılımdır. Yerel topluluklara, temsil edici 
organlar aracılı ı ile yerel hizmetler üzerinde uygulanabilir nitelikte kararlar 
olu turarak kendi kendilerini tercihleri yönünde, özgürce yönetme olana ı
verilmelidir (Özer, 2000:135). 

c- Yetki ve kaynak sahibi olma: Yerel yönetimlerin yerel halkın
gereksinimlerini kar ılayabilmek için yetki ve kaynak sahibi olması gerekir 



Yerel Yönetimler ve Demokrasi 

SAYI TAY DERG S  SAYI: 57 130 

(Görmez, 1997:72). Yerel demokrasi için, yerel yönetimlerin idari ve mali 
özerkli e sahip olmaları, kendi gelir kaynaklarını yaratabilmeleri ve ba ımsız bir 
bütçelerinin olması gerekir. Demokratik yerel yönetimler kendi kadrolarını
olu turabilmeli, personel niteli ini belirleyebilmeli, personelin e itimi, ödeme ve 
di er konularda tam bir takdir yetkisine sahip olmalıdır. Yerel demokrasinin 
varlı ı için yetki ve kaynak bakımından güçlü yerel yönetimlere ihtiyaç duyulur. 
Güçlü ve ba arılı yerel yönetimler iyi i leyen bir yerel demokrasinin ön ko ulu
olarak kabul edilebilir (Aykaç, 2003:16). 

d- Yönetsel açıklık: Yerel topluluklarca olu turulan ve varlık nedeni bu 
toplulu a hizmet etmek olan yerel yönetimlerin planları, programları ve 
uygulama kararları üzerinde yerel halkın bilgi edinme hakkının olması (Özer, 
2000:135), bu hakkın kullanılabilmesi için, yerel otoriteler ile halk arasındaki 
ileti im kanallarının iki yönlü olarak aktif olması gerekir. Bilgilendirilmi  bir 
kamuoyu katkısı ve görü ü olmadan demokratik yerel yönetimden söz edilemez 
(Hill, 1974:87). Yerel yönetim sakinleri yönetimin faaliyetleri hakkında 
bilgilendirilmelidirler. Harcamaların hizmetlere harcanma oranı konusunda yerel 
sakinler bilgilendirilmelidir, meclis toplantıları ve hesaplar denetime açık
olmalıdır, yerel halkın ikayetleri ara tırılıp görü leri dikkate alınmalıdır. Yerel 
halkla ileti im için özellikle basın araçlarından faydalanılmalıdır. Yerel basın bilgi 
aktarımı yanında, yerel hizmetlerle ilgili oldukça güçlü bir denetim ve gözetim 
görevini yerine getirir. 

leti im yerel düzeyde demokratik toplumların hayati bir parçasıdır.
leti im araçları kamuoyu görü ü ve taleplerinin yönetime iletilmesinde önemli 

bir rol oynar. J. S. Mill’e göre, insanlardan vergi ödeyip kanunlara uyması
isteniyorsa, bunların ne için oldu u söylenmelidir (1963:65). 

Demokratik yerel yönetimin en önemli ilkelerinden biri de halk katılımın
sa lanması açısından halkın demokrasi bilincinin geli mi  olmasıdır. Demokratik 
yerel yönetim, gücünü sivil toplum içinde yer alan gruplarla ve toplumsal 
hareketlerle payla malıdır. Demokrasinin yerel demokrasi niteli ini kazanması;
demokrasinin tüm kurum ve kurallarının sivil toplum örgütleri ve geni  halk 
kitleleri tarafından benimsenmesi, vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak algılanması,
korunması ve demokrasinin bütün kesimler için aynı ölçüler içerisinde istenmesi 
(Aykaç, 2003:8-9) anlamına gelir. 

Görmez, yerel yönetim organlarının ba ımsız olu umu, bu organların
ba ımsız karar alabilme yetkisine sahip olmaları, bu kararları ba ımsız olarak 
uygulayabilmeleri, halkın bu kararlara katılabilmesi ve kararları etkileyebilmesi ile 
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mali ba ımsızlık (1997:196) gibi ilkeleri yerel demokrasinin ilkeleri olarak 
görmektedir. 

SONUÇ 

Yerel yönetimler vatanda a en yakın konumda olan, en alt düzeydeki 
yönetim birimleridir. nsan ihtiyaçlarının çok ve çe itli olması, yerel halkın
mü terek ihtiyaçlarını kar ılamak görevi ile yükümlü yerel yönetim birimlerinin 
hizmetlerinin de çe itli ve karma ık olmasına neden olmaktadır. Ayrıca ülke 
düzeyindeki ekonomik ve sosyal sorunlar da yerel yönetimlerin i leyi ini
etkilemektedir. sizlik, düzensiz kentle me, göçmen i çiler, ya lı ve yoksul 
sayısındaki artı , çevre kirlili i, konut sorunu gibi konularla ilgili olarak yerel halk 
bu yönetimlerden sürekli olarak yeterli ve kaliteli hizmet beklemektedir. 
Günümüzde yerel yönetimlerin bu fonksiyonları yerine getirecek yapıya
kavu turulması amacıyla yerel yönetimlerin demokratikle tirilmesi kavramına 
vurgu yapılmaktadır.

Yerel yönetimler 21. yüzyılda demokrasinin hayata geçirilebilece i en 
uygun kurulu lar olarak görülmektedir. Yerel yönetimlerin etkili ve verimli 
hizmet üreten birer yönetim kurumuna dönü türülmesi için demokratik de erlere 
dayalı yapılandırılmasının önemi sürekli vurgulanmaktadır. Bu yapıdaki yerel 
yönetimlerin hem yerel düzeydeki hizmetleri en etkili ve verimli ekilde yerine 
getirecekleri ve hem de ulusal düzeyde demokrasiye ciddi katkılar sa layacakları
açıktır. Bu nedenle dünyada ve son dönemlerde ülkemizde bu yönde ciddi 
çalı malara giri ilmi tir.

Bireyin devlet kar ısındaki güçsüzlü ü, özellikle azgeli mi  ülkelerde 
bireyin devletten korkmasına, ona kar ı yabancıla masına ve depolitizasyonuna 
neden olmaktadır. Bu açıdan yerel düzeyde gerçekle tirilebilecek halk katılımı,
söz konusu sakıncaların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Yerel 
yönetimlerde, yerel halkın demokrasi bilincinin geli tirilmesi ve onların yönetime 
katılımlarının sa lanması açısından yerel yönetimlere büyük görevler 
dü mektedir. Vatanda ın demokratik kültürü daha çok yerel yönetimler 
aracılı ıyla kazanılmaktadır. Bu nedenle yerel yönetimler demokratik terbiye 
kurulu ları olarak görülmektedir.  

Yerel demokrasinin geli tirilmesinde en önemli ölçüt, yerel halkın yerel 
nitelikteki kararların olu umuna yaptı ı katkının derecesidir. Bu katkı ne kadar 
fazla ise, yerel demokrasinin o oranda geli mi  oldu u söylenebilir.
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Yerel demokrasinin temel ilkeleri olan yerel yönetim organlarının
ba ımsız olu umu,  karar alabilme ve uygulayabilme yetkisi, yerel düzeyde alınan
kararlara halk katılımının sa lanması ve mali ba ımsızlık gibi ilkeler yerel 
yönetimler için geçerli ilkeler olmalıdır. Yerel yönetimler merkezi yönetimin ta ra
uzantısı olarak, merkezi idarenin izin verdi i oranda ve ekilde hizmet sunan 
kurulu lar olarak görülmemelidir. 

Yerel yönetimler geli tirilerek yerel demokrasinin olu ması ve ya aması
için gerekli yapı ve ortam olu turulmalıdır. Yerel demokrasiyi hayata geçirmek, 
onu yerel halkın taleplerine yanıt verebilir duruma getirmek e  zamanlı olarak 
hem devletin hem de sivil toplumun demokratikle tirilmesini zorunlu kılar. Yerel 
demokrasinin sa lıklı i leyebilmesi için sivil toplumun varlı ı yeterli olmaz, sivil 
toplumun demokratik i leyi  süreçlerine de sahip olması gerekir. Sivil toplumun 
demokratikle mesi de kendini olu turan sosyal aktörlerin taleplerini karar alma 
süreçlerine eklemleyebilmesi ile do ru orantılıdır. Bu süreç devletin de 
demokratikle mesini beraberinde getirecektir. 
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