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Öz
Yerel yönetimler ve yerel yönetimin en önemli kurumu olan belediyeler, demokrasi ve siyasal katılım
bağlamında merkezi yönetime göre öne çıkmaktadır. Bu anlamda yerel yönetimlerin halka yakın olması
ve onlara kolayca temas edebilmesi ve siyasal katılım kanallarının çeşitliliği onların demokrasi okulu
olarak kabul edilmesine de yol açmıştır. Muhtarlar mahallelinin merkezi yönetimlerle ve yerel
yönetimlerle irtibatını sağlayan, mahallelinin taleplerini dinleyip ilgili kurumlara aktaran ve bu
bağlamda vatandaş ile devletin temasını sağlayan bir ajan görevini üstlendiği için ayrıca önemli bir
kurumdur. Bu çalışma her ikisi de seçimle görevlerinin başına gelen yerel yönetim kurumlarının
organlarından olan “belediye meclisleri” ve “muhtarlıklar” ı ele alarak görevleri bağlamında bu
kurumlardan birisi olan muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olması tezini ileri
sürmektedir. Konu siyasal katılım ve demokrasinin tabana yayılması bağlamında da tartışılmıştır. Yerel
yönetimleri önemli kılan demokrasinin tabana yayılmasıdır. Bu durum mahallelinin iradesini
muhtarlar üzerinden meclise taşıyarak sağlanmış olacaktır. Zira mahalle yerelin en küçük birimidir.
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Abstract
Local governments and municipalities, which are the most important institutions of local government,
stand out compared to central government in terms of democracy and political participation. In this
sense, the fact that local administrations are close to the people and can easily contact them and the
diversity of channels of political participation have led them to be accepted as a school of democracy.
Mukhtars are an important institution because it acts as an agent that ensures the connection of the
neighborhood with the central and local administrations, listening to the demands of the neighborhood
and transferring them to the relevant institutions and providing the contact between the citizens and
the state in this context. This study deals with “municipal councils” and “Mukhtar”, both of which are
the bodies of local government institutions that are elected to their positions, and suggests that the
headmen who are one of these institutions should be municipal councilors at the same time in the
context of their duties. The issue has also been discussed in the context of political participation and the
spread of democracy to the base. What makes local governments important is the spread of democracy
to the base. This will be achieved by carrying the will of the neighborhood to the Assembly through the
mukhtar. Because the neighborhood is the smallest unit of the local community.
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