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GİRİŞ 

Yerel yönetimler, yerel halkın (kent ve kır) müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 

doğrultusunda oluşturulmuş yasal kuruluşlardır. Yerel yönetimler yerel halka ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanlarda yerel hizmetleri sunmakla yükümlü olan yönetim 

birimleridir. Bu birimler aynı zamanda halkın refahının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli 

hizmetler sunmaktadırlar. Yerel yönetimler, kanunlarca yetkilendirildiği hizmet 

alanlarında ve sorumlu tutulduğu coğrafyada toplum yararına faaliyet gösteren 

kurumlardır. Tüm bunların yanı sıra yerel yönetimler, hizmet sunmada herhangi bir 

ayrım gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden; işleyişinde açıklığı, 

şeffaflığı, sorumluluğu, insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini 

kılavuz edinen; prensip olarak yerel topluluğa en yakın hizmet sunan; kamu tüzel 

kişiliğine sahip idari ve mali açıdan özerk yapılardır. 

Yerel yönetimlerin varlığını oluşturan en önemli sebeplerden biri, yerel 

hizmetleri etkin (efficient) bir biçimde sunmaları ve yerel refahı sağlamalarıdır. Yerel 

yönetimler, hizmetlerin yerel halka etkin-verimli, hızlı, ucuz ve yerel koşullara uygun 

olarak sunmaktadır. Yerel topluma en yakın birimler (yerel yönetimlerden) tarafından 

hizmet sunulması, en etkin hizmet biçimi olarak kabul edilmektedir.  

Yerel yönetimler, çok amaçlı (multipurpose) meşruiyet niteliğine sahip 

kuruluşlardır. Temsili ve katılımı yerel düzeyde sağlarlar, “kendi kendini yönetme” 

ilkesini yerelde hayata geçirirler, esneklik sağlamada önemli rol oynarlar, merkezi 

yönetimin gücünü dengeleyerek yükünün azaltmasını sağlarlar, yerel hizmetleri mevcut 

durumun ve taleplerin daha iyi farkında olarak daha verimli ve hızlı bir şekilde sunarlar. 

Yerel yönetimler yaşadığımız çağın bir gerekliliğidir ve varlıkları, günümüzde 

kaçınılmazdır. Yerel yönetimler, hemen hemen her ülkenin yapısında kendilerine yer 

bulurlar. Refah düzeyi yüksek ülkeler, güçlü yerel yönetimlere sahip olan ülkelerdir. 
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Yerel yönetimler, kanunlar aracılığıyla oluşturulmuş yönetim birimleridir. Bu 

yönetimlerin işlevleri kanunlar tarafından belirlenir. Merkezi yönetime bırakılmış 

işlevlerin dışında işlevler üstlenmişlerdir. Bu işlevleri yerine getirebilmeleri için 

yönetsel ve mali birtakım yetkilerle donatılırlar. Yerel yönetim birimleri devletin izni ile 

kurulurlar ve yetkilere sahip olurlar. Diğer bir ifade ile bu birimlerin devletten bağımsız 

bir şekilde oluşmaları mümkün değildir. Merkezi yönetim istediği zaman devrettiği 

yetkileri yerel yönetimlerden geri alabilir veya onlara daha fazla yetki de devredilebilir. 

Üniter devletlerde, yerel yönetimler, merkezi yönetimin gözetiminde ayrı kamu 

tüzel kişilikleri olarak hizmet üretmektedirler. Örneğin; Fransa, İngiltere ve Türkiye’de 

yerel yönetimler bu durumdadırlar. Yasama ve yargı erkleri merkezde toplanmıştır; bu 

yetkiler yerel yönetimlerle paylaşılmamaktadır. Yerel yönetimler, idari ve mali özerklik 

kapsamında yerel hizmetlerin yürütümünden sorumludurlar. Federal devletlerde olduğu 

gibi federe devletler ile federal devlet arasında egemenlik paylaşımı söz konusu değildir 

ve burada yerel yönetimlere özgülenen siyasi özerklik, üniter devletlerde kapsam 

dışıdır.  

Yerel yönetimler, yaşadığımız çağın vazgeçilmez kurumlarıdır. Yönetim 

sisteminin bütününde iş bölümü itibarıyla büyük önem arz etmektedirler. Yerel 

yönetimler, yerel nitelikteki kararların alındığı ve bu kararların uygulandığı bir alandır. 

Yerel yönetimlerin, hizmetleri, yerel topluluğun tercihlerine uygun şekilde üretilmekte 

olup hızlı, ucuz ve etkin bir şekilde sunulmaktadır. Yerel yönetimler, yerel topluluğun 

ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda hizmet politikaları belirlemekte, kentte ve kırda 

yaşayanların refahını sağlamakta ve yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla 

ülkenin hem iktisadi açıdan hem de toplumsal açıdan kalkınmasına katkıda 

bulunmaktadırlar.   
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Yerel yönetimlerin farklı türleri bulunmaktadır. Yerel yönetimleri genellikle 

amaçlarına ve niteliğine göre ikiye ayrılmaktadır. Amaçları açısından genel amaçlı ve 

özel amaçlı olarak ayrılırken, niteliği bakımından da temsili niteliğe sahip olanlar ve 

olmayanlar olarak kategorize edilmektedirler. Genel amaçlı yerel yönetimler yerel 

halkın tüm yerel nitelikteki müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler. Genel 

amaçlı yerel yönetimlere belediye yönetimleri örnek verilebilir. Özel amaçlı yerel 

yönetimler ise bir ya da birden fazla kamu hizmetini sunmak amacıyla kurulmuş 

birimlerdir. Örneğin; sağlık, eğitim, posta, elektrik ve su gibi hizmetlerin 

gerçekleştirilmesi ile görevlendirilen kuruluşlar özel amaçlı yerel yönetimlere örnek 

olarak gösterilebilir. Özel amaçlı yerel yönetim birimleri genellikle yetki genişliğine 

dayalı olarak faaliyet yürütürler. Temsil demokrasinin uygulama alanlarından biri olan 

yerel yönetimlerin karar organları ve başkanları seçimle iş başına gelmektedir. Temsil 

niteliğine sahip olmayan kuruluşların sayısı azdır ve giderek de azalmaktadır. Bu 

nitelikteki birimlerin başkanı ve karar organları atama ile iş başına gelmektedir.
1
   

Yerel yönetimlerin konumu her ülkenin siyasal ve ekonomik durumuna göre 

anayasa ve kanunlarca belirlenmektedir. Yerel yönetimlerin idari, mali ve siyasi 

özerkliklerinin durumu ile merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetimi de 

ülkelerin toplumsal yapısına göre değişim göstermektedir. Bu nedenle ülkeden ülkeye 

yerel yönetimlerinin konumu, birimleri ve örgütlenme biçimleri farklılaşabilmektedir. 

Belediye yönetimleri yerel yönetimlerin en önde gelen yapılarıdır ve her ülkede ağırlıklı 

olarak kentsel alanlarında görevli belediye yönetimleri bulunmaktadır.  

Bu araştırmada Afganistan’daki yerel yönetimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye’deki alan yazın incelemelerinde Afganistan’daki yerel yönetim sistemini ele 

alan ve inceleyen kapsamlı bir tez çalışma bulgusuna rastlanmamaktadır. Dolayısıyla 

konuyla ilgili ilk kez yapılmış olan bu çalışmanın alan yazında var olan bu boşluğu 

                                                           
1
 Mengi, Ayşegül, Deniz İşçioğlu, Kentsel Politikalar, Palme Yayıncılık, Ankara, 2018, s. 662-675. 
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kısmen de olsa dolduracağı ve gelecekte konuyla ilgili araştırma yapmayı hedefleyen 

araştırmacılara ışık tutacağı umulmaktadır.  

Bu araştırmada Afganistan’ın yönetim sisteminin hangi ilkelere dayandığı, 

yönetim sisteminin ne olduğu, Afganistan’ın uyguladığı ve benimsediği yönetim 

sisteminde yerel yönetimlerin konumu, yerel yönetim birimlerinin neler olduğu, hukuki 

tanımları kapsamlı bir şekilde ortaya konacaktır.  

Nitel yöntemlerle desteklenen araştırmada doküman incelemesi yapılmıştır. Veri 

toplamada konu ile ilgili Türkiye’deki ve Afganistan’daki kütüphanelerden, basılı 

kaynaklardan ve internet üzerindeki kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Tezin birinci bölümünde konu teorik açından ele alınacaktır. Bu bölümde yerel 

yönetim olgusu kavramsal ve kurumsal açıdan açıklanacaktır. Bu bölümde konunun 

daha iyi anlaşılabilmesi için yönetim, devlet ve yerel yönetimler gibi konular 

irdelenecektir. 

Tezin ikinci ve üçüncü bölümleri Afganistan odaklıdır. 1923 yılına kadar 

Afganistan’da anayasa ve diğer yasal düzenlemeler mevcut olmadığı için bölümlerdeki 

bilgiler ağırlıklı olarak mevzuat dışı materyallerden edinilmiştir. Tarih ve hukuk 

alanındaki kitaplar ve makalelere ek olarak Afganistan merkezli araştırmalara (örneğin; 

The Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU)), kamu kurumlarının web 

sayfalarına ve ilgili tezlere de başvurulmuştur.  

Tezin ikinci bölümünde Afganistan’daki yerel yönetim yapılanmasının tarihsel 

gelişimi ele alınacaktır. Bu bölümde Afganistan’ın merkezi yönetiminden kısaca 

bahsedilerek 1747’den
2
 iç savaşın bittiği 2001 yılına kadarki zaman diliminde yerel 

yönetimlerin oluşumu incelenecektir. 

                                                           
2
 Afganistan’ın çağdaş tarihi, Ahmet Şah Abdalı’nın hükümdar olmasından (1747) itibaren 

başlatılmaktadır. 
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Tezin üçüncü bölümünde ise yapısal ve işlevsel açıdan Afganistan’daki yerel 

yönetimi sistemi masaya yatırılacaktır. Bu bölümde Afganistan’ın genel olarak yönetim 

sistemi ve özel olarak da yerel yönetimlerin yapısal ve işlevsel dönüşümü günümüz 

koşullarında ortaya konacaktır. 1978 yılında başlayıp 2001 yılının son aylarında biten iç 

savaş ve sonrasında merkezi yönetimin kuruluşu bu bölümün birinci ve ikinci kısımda 

açıklanacaktır. Üçüncü kısımda da merkezi yönetimin taşradaki örgütleri (local offices) 

ve son kısımda ise yerinden yönetim yapılanması işlenecektir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEORİK AÇIDAN YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMLER 

 

 

Araştırmanın birinci bölümü araştırmaya giriş ve konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için yönetim, devlet ve yerel yönetimler konularına ayrılmıştır. Adı 

geçen konular tek tek incelenecek ve teorik açıdan örnekler verilerek tartışılacaktır. 

1. Yönetim 

Yönetim, farklı açılardan açıklanan ve tartışılan bir konu olarak 

değerlendirilmektedir. Alan yazı incelemesine bağlı olarak bu başlık altında sözcük 

anlamı, tanım, amaç ve konu bağlamında yönetim olgusu açıklanmaya çalışılmıştır.  

1.1. Yönetim Kavramının Sözcük Anlamı  

Farklı dillerde “yönetim” kavramının karşılığında farklı sözcüklerin kullanıldığı 

söylenebilir. Bazı dillerde bu sözcüğün karşılığı aynı kökenden alınmıştır. Örneğin; 

Türkçede, Farsçada ve Azericede “idare” sözcüğü bulunmaktadır. İdare sözcüğü “devr” 

kökeninden gelmiştir ve döndürme, çevirme olarak açıklanmaktadır. Daha sonra idare, 

düzenleme, iş yürütme, tutum anlamlarını kazanmıştır. İdare sözcüğü hem Türkçede 

hem de Farsçada iki anlam taşımaktadır. Birincisi görevsel anlamı, yönetimi ve ikincisi 

ise organik anlamı, kurumu, kuruluşu, örgütü, yapıyı anlatmaktadır.
3
 

Türkçede yönetim sözcüğü “ön” sözcüğünden gelmektedir. “ön” eki “etmek” 

edimiyle birleşerek “ön etmek, yön vermek”, son ek “-im” ile de yön etme eylemini ve 

bu eylemi yapan şeyi anlatarak “yönetimi” oluşturur.
4
  

                                                           
3
 Güler, Birgül Ayman, Türkiye’nin Yönetimi Yapı, 4. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2013,  s. 21, 22, 23. 

4
 Güler, Birgül Ayman,  a.g.e., s. 20 
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Türkçede yönetim ve yönetici sözcükleri, idare, sevk ve idare, idareci, sevk ve 

idareci, müdür gibi terimler için kullanılmaktadır. Bazen ise başkalarına iş gördürme, 

başkalarının vesilesi ile iş başarma ve belli amaçlara ulaşma olarak da kullanılmaktadır.
5
 

Bu uğraş alanı için farklı sözcükler ve disiplinler ön plana çıkmıştır. Yönetim 

Bilimi (Administrative Science) veya Yönetim Bilimleri (Administrative Sciences), 

Yönetim Teorisi (Theory of Administration), Kamu Yönetimi (Public Administration-

Public Management) Yönetim Sosyolojisi (Administrative Sociology), Örgüt Sosyolojisi 

(Organizational Society) bunlara örnek verilebilir.
6
 

Batı dillerinde “administration” sözcüğü ile benzer anlamlı ikinci sözcük de 

“management” sözcüğüdür. “management” 17. yüzyılda iş hayatında yönlendirmek, 

denetlemek, yönetmek gibi anlamlar için kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavramın yeni 

kazandığı anlamı ise bir grup insanı veya eşyayı, örgütün belli bir amaç doğrultusunda 

yönlendirmek, denetlemek anlamına gelmektedir. “management” Türkçeye 

“işletmecilik” veya “iş idaresi” olarak çevrilir. “manager” kavramı ise “işletmeci” veya 

“yönetici” olarak kullanılmaktadır.
7
 

Batı dillerinde “administration” sözcüğü daha çok kamu örgütü yönetme işleri 

ile ilgilenmekte ama “management” sözcüğü ise özel sektörde yönetme işlemlerine 

özgülenmektedir.
8
 

Her iki sözcük de Türkçede “yönetim” sözcüğüyle karşılandığında bu iki 

kavramın ifade ettiği anlamlar arasında farklılık bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra her 

iki kavram kimi zaman batı dillerinde de eşanlamlı olarak kullanılabilmektedir. 

Yönetim dünyasında, devlet ve özel sektör arasında bazı yönetim bilimcileri tarafından 

                                                           
5
 Sökmen, Alptekin, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 1. Baskı, Detay Yayınları, Ankara, 2014,  s. 

1. 
6
 Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi, Yargı Yayınevi, Ankara, 2005,  s. 1. 

7
 Şimşek, M. Şerif, Yönetim ve Organizasyon, 8. Baskı, Günay Ofset Yayınevi, Konya, 2005, s. 1.  

8
 Güler, Birgül Ayman, a.g.e., s. 21,22. 
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herhangi bir ayrım yapılmadığı düşünülebilir. Gerektiğinde devlet, özel sektörün 

kurallarını veya tersine özel sektör de aynı şekilde devletin kurallarını benimseyebilir. 

Diğer bir ifadeyle hem özel hem de kamu örgütlerinin amacı, işlerin daha hızlı, basit, 

ucuz ve verimli yapılmasını sağlamaktır.
9
 

Yönetim sözcüğünün idare sözcüğü gibi iki anlamı bulunmaktadır. Birincisi 

görevsel (fonksiyonel) anlamıdır ki bu anlam kamu hizmetlerinin yönetim faaliyetleri 

anlamını ifade etmektedir. İkincisi ise organik anlamıdır, organik anlamda yönetme 

hizmeti ile görevli kurum (örgüt, kuruluş, birim) anlamına gelmektedir.
10

 

Türkiye’de bazı yönetim bilimcileri tarafından bu bilim dalı Kamu Yönetimi, 

diğerleri tarafından ise Yönetim Bilimi veya Yönetim Bilimleri olarak 

nitelendirilmektedir.
11

 

1.2. Yönetimin Tanımı  

Yönetimin başka sosyal bilimler alanındaki bilim dalları gibi herkes tarafından 

kabul edilmiş ve kapsayıcı tek bir tanımı bulunmamaktadır. Bu bilim dalı için yönetim 

bilimcileri tarafından kabul edilmiş farklı tanımlar vardır. Bu tanımların genel ve 

kapsayıcı birkaç tanesine örnek vermek gerekirse: Bir kişi bir taşı yuvarlamak 

istemektedir. Bu taşı tek başına yerinden kıpırdatamaz ama başka bir kişi ile bu taşın 

yuvarlanması konusunda işbirliği yaparsa taşın yuvarlanması mümkün olacaktır. Bu 

kişinin bu eylemi ile yönetimin ana öğeleri ortaya çıkar.  Burada bir amaç vardır ve bu 

amaç taşın yuvarlanmasıdır. Ama bu eylem tek kişinin gücü ile gerçekleştirilemez. 

Fakat başka bir kişi ile işbirliği yapıldığında bu eylem gerçekleşebilir. Başka bir örnek 

vermek gerekirse: Bir iş bir kişi tarafından yapılması mümkün değilse birden çok 

kişinin gücü ile o işin gerçekleştirilmesi gerekiyorsa burada yönetim söz konusu olur. 

                                                           
9
 Ergun, Turgay, Kamu Yönetimi, 2. Basım, TODAİEE Yayınları, Ankara, 2015, s. 1. 

10
 Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, a.g.e., s. 7. 

11
 Güler, Birgül Ayman, “Yönetim Bilimi ya da Kamu Yönetimi: Yöntem Bilimsel Özellikler Üzerine”, 

TODAİEE Yayını, No: 357, Ankara 2011, s. 9-45.  
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Geniş anlamında yönetim, “Ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi 

kümelerinin eylemleri olarak tanımlanabilir”.
12

 Kısacası yönetim, “işbirliğine dayanan, 

amaca yönelmiş küme davranışı”
13

 olarak da betimlenmektedir. 

Kamu örgütlerinde, ortak amaçlar gerçekleştirilmektedir, bu ortak işler birden 

fazla kişi tarafından işbirliği ile yapılır. Kamu örgütünde çalışanlar belirli bir amaç 

doğrultusunda işbirliği ile çalışmaktadırlar. Her yerde bir amacı gerçekleştirmek için 

işbirliği gerekir, işbirliği ortaya çıktığında yönetim söz konusu olacaktır. Fransız 

Profesör Jean Rivero, yönetim bilimini şöyle tanımlamaktadır: “Yönetim bilimi, 

idarenin iyi biçimde yönetilmesi ve en iyi biçimde örgütlenme usullerinin 

incelenmesidir”.
14

 

Marcel Waline, İdare Hukuku kitabında yönetimi şu şekilde tanımlar: “Yönetim 

bilimi, kamu idarelerine en iyi verimliliği sağlamak çarelerini inceleyen bir 

disiplindir.”
15

 Yönetim bilimi, idareyi teknik açıdan inceler. İdarenin nasıl işlediğini 

inceler ve sorunlarını bulur ve o sorunlara en iyi ve verimli çözümlerin bulunmasını da 

sağlar.
16

 

1.3. Yönetimin Konusu  

Yönetimin konusu ile ilgili farklı tavırlar bulunmakta ama genellikle bu bilimin 

konusuna, “yönetimin incelenmesi” denilmektedir.
17

 

Ronald Drago’ya göre, yönetim biliminin konusu “yönetimdir”. Ama G. 

Langrod’a göre yönetim biliminin konusu yönetsel olaydır (Fait Administration). 

Yönetim biliminin işi sadece örgütün mevcut durumunu, sorunlarını ve nasıl işlediğini 

açıklamak değil, aynı zamanda sorunların çözülmesi için örgütün kuruluş amacına göre 

                                                           
12

 Herbert, A. Simon, Donald W. Smithburg, Victor A. Thompson, Kamu Yönetimi, Çev. Cemal 

Mıhçıoğlu, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, 1984. 
13

 Mıhçıoğlu, Cemal, Yönetim Bilimine Giriş, A.Ü,SBF ve Basın- Yayın, Ankara, 1989. 
14

 Tortop, Nuri; Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, a.g.e., s. 1. 
15

 Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir,  Burhan Aykaç, a.g.e., s. 1. 
16

 Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir,  Burhan Aykaç, a.g.e., s. 1. 
17

 Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, a.g.e., s. 3. 
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uygun kurallar ortaya koymaktır. Ama bununla ilgili belirtilmesi gereken noktalar 

vardır: 

1. Yönetim biliminin ortaya koyduğu kurallar başka sosyal bilimler gibi nispîdir 

ve kesinliği ifade edemez. 

2. Yönetim biliminin bulduğu çözümler ve uygun gördüğü reformların 

gerçekleştirilmesi ve uygulanması elinde değildir. Bunun uygulamasının yetkisi siyasi 

iktidarın elindedir.  

Yönetim, siyasi iktidarın politikalarının gerçekleşmesi için zemin hazırlar ve 

uygular.
18

 

1.4. Yönetimin Amacı  

Yönetimin amacı, mevcut kaynakların (insan gücü, para, zaman, malzeme, yer) 

en verimli biçimde kullanılmasının yollarını bulmaktır. İyi bir yönetimin amacı, “Az 

insan, az para, az zaman, az malzeme ve az yer” kullanarak işin daha kolay, daha ucuz, 

daha verimli ve kusursuz olarak yapılmasıdır. Yönetim bilimi, işlerin daha basit, daha 

ucuz ve kusursuz bir şekilde yapılması amacını güder. Bu işi sağlamak için çağdaş 

teknolojiden faydalanılması zorunludur. Tüm örgütlere çağdaş teknolojinin girmesinin 

önemli olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında mevcut personele çağdaş gelişmelerle 

ilgili eğitimin verilmesi ve yeni teknoloji ve gelişen bilimleri bilen uzmanların ve 

personellerin istihdam edilmesinin faydalı olacağı umulmaktadır.
19

 

Kapitalist ve rekabetçi dünyada, özel sektörde örgütler kâr amacı gütmektedirler. 

Özel sektördeki örgütler bu amaca ulaşılabilmek için olabildiğince yeni teknolojilerden 

yararlanarak hizmetleri daha kolay, daha ucuz ve daha kusursuz bir şekilde 

sunmaktadırlar. İnsanlar hizmetleri bu tür özel sektörlerden kolay, basit, ucuz ve 

                                                           
18

 Tortop, Nuri; Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, a.g.e., s. 3.4.5. 
19

 Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, a.g.e., s. 6. 
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kusursuz bir şekilde elde ettiklerinden dolayı kamu örgütlerinden de aynı bu şekilde 

beklentileri vardır. Bu sebepten kamu örgütlerinin de daha iyi hizmet verebilmeleri için 

kendilerini mevcut duruma göre ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
20

 

2. Devlet 

İnsanlar doğal olarak özgür, eşit ve bağımsızlar, hiç kimse kimseyi doğal 

haklarından mahrum edemez veya isteği olmadan bir başkasını kontrolünün altına 

alamaz. Bir kişinin kendini doğal haklarından (can, varlık, özgürlük) rahat, güvenli ve 

huzurlu bir yaşam için mahrum bırakmasının tek yolu bir siyasi toplumun kurallarına 

tabi olmak veya toplumun başka insanları ile birleşerek siyasi toplum (devlet) 

oluşturmaktır. Devlet oluşturmak başka insanların özgürlüklerine zarar vermez hâlbuki 

böyle bir devletin altında doğal özgürlüklerinin tadını çıkarabilirler ve başka 

toplumların saldırılarından güvende olabilirler. İnsanlar kendi antlaşmaları ile devlet 

oluşturulduğu zaman toplumdan ayrı tek bir siyasi toplum (devlet) oluşturulmuş olur ve 

topluluğun tüm üyeleri adına, topluluğun genel işlerini yönetme hakkını elde edebilir.
21

 

Dolayısıyla devlet, toplumun tüm üyelerinin tüm doğal haklarını bir veya birkaç kişiye 

devretmesiyle oluşur. Böylece tüm farklı iradeler bir iradede toplanır.
22

 Engels’e göre 

devlet, toplumdan doğan, toplum üzerinde yer alan ve zamanla topluma yabancılaşan 

bir güçtür.
23

 Ancak devlet kavramının, yönetilenlerin bakış açısından zamana ve yere 

göre anlamı değişir. Birçok ülkede, özellikle devletin siyasi ve genel işlerinde halkın 

katılımı az ve düşük olduğu zaman devlete bir yabancı veya dışarıdan zorla kabul 

edilmiş örgüt olarak bakarlar ve yöneticilerin kendilerine yabancı olduğunu düşünürler. 

Demokratik ülkelerde ise halkın ülkenin siyasi hayatına dolaylı veya dolaysız olarak 

                                                           
20

 Shafritz, Jay M. ve Albert C. Hyde, Kamu Yönetimi Klasikleri, 6. Baskı, Çeviri Editörleri, Hüseyin, 

Akdoğan ve Serkan Altuntop, Global Politika ve Strateji Yayınları, Ankara, Türkiye, 2016, s. 305-327. 
21

 Locke, John, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, Çeviren, Hamid Azandanlu, Nay Yayıncılık, Tahran, 

İran, 2009, s. 149-179.  
22

 Hobbes, Thomas, Leviathan, Çeviren, Hüseyin Başiriye, Nay Yayıncılık, Tahran, İran, 2018, s. 187-

201.  
23

 Fişek, Kurthan, Das Yönetim, Devlet, İktidar ve Bürokrasinin Marksist Analizi, 1. Baskı, Nota Bene 

Yayınları, Ankara, 2016, s. 76-77. 
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katılımı olduğu için böyle bir varsayım tam kaldırılmamışsa da oranı çok az ve 

düşüktür.
24

 İki durumda da devlet gerçekten toplumdan ayrı ve özerkliği olan bir 

yapıdır. Ama hiçbir devlet toplumdan tümüyle kopuk ve tümüyle batmış değildir. 

Toplumdan tümüyle kopukluk mantıklı değildir. Çünkü toplumdan doğan hiçbir devlet 

veya hiçbir toplumsal kurum, ait ve bağlı olduğu topluma tamamen yabancılaşamaz.
25

 

 İnsanlar hayatta kalmak, özgürlüklerini ve varlıklarını daha iyi bir şekilde 

koruyabilmek için doğal hayatta sahip oldukları eşitlik, özgürlük ve yürütme yetkisini 

siyasi topluma (devlet) veriyorlar. Devlet bunları toplumun iyiliğinin ve düzenin 

sağlaması doğrultusunda kullanır. Devlet toplum tarafından ve toplum içinden 

oluşturulduğu ve seçildiği için hiçbir zaman verilen yetkileri kötüye ve kendi isteğine 

göre kullanamaz. Devletlerin başında bulunan kişi veya kişiler görevlerini devlet adına 

toplum tarafından onaylanmış kanunların çerçevesinde yaparlar.
26

  

Devletlerin kökeni ve geçmişi M.Ö 3000 yıllara kadar uzandığı görülmektedir ve 

ilk olarak Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır. Hâlbuki insanların 40 bin yıl öncesinden 

yeryüzünde yaşamaya başladığı anlaşılmaktadır. Anlaşıldığı üzere insanların hayat 

sahnesine çıkışından daha sonra ve yakın geçmişte devlet kuruyamaya başladıkları 

görülmektedir.
27

 Bu tarihten sonra insanlar hep yaşamları boyunca devlet vesilesiyle 

yönetilmiş ve hâlâ da yönetilmektedir. Her dönemde ve toplumda yönetim biçimi farklı 

olmuştur ve şimdi de toplumlar farklı yönetimlerle yönetilmektedir.
28

  

Günümüzde devlet ülkenin en karmaşık en donanımlı ve eksiksiz kurumu ve 

siyasi, idari, yargı ve askeri örgütüdür.
29

 Devletlerin, yöneticilerin ve hükümdarların 

                                                           
24

 Abulhamd, Abdul Hamit, Siyasetin Temelleri, 1. Cilt, 5. Baskı, Haydari Yayınları, Tahran, İran, 1989,  

s. 141-153. 
25

 Eroğul, Cem, Devlet Nedir?, 1. Baskı , Yordam Kitap Yayınları, İstanbul, 2014,  s. 40-41.  
26

 Locke John, a.g.e., s. 175-179.  
27

 A. Hall, Johan ve G. John İkeneberry, Devlet, Çeviren, İsmail Çekem, 1. Baskı İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları 119, İstanbul, Aralık 2005, s. 23-30.  

28 Machiavelli, Niccolo, Prens, Çeviren, Mahmood, Mahmood, Nigah Yayınları, Tahran, İran, 2010,  s. 

24.  
29

 Abulhamd, Abdul Hamit, a.g.e., s. 139-143.  
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aksine, kalıcı, sonsuz ve tükenmeyen özellikleri ve ayrı tüzel kişiliği, mal varlığı, 

personeli ve bütçesi vardır.
30

 

2.1. Devlet Kavramı 

 Devlet sözcüğü (state) Latince (status) kökünden alınmıştır. Kararlı, sabit ve 

istikrarlı anlamını taşımaktadır. İngilizcedeki static (statik) veya stable (sabit) kelimeleri 

de aynı anlamı vermektedir. Bu kavram örgütler ve siyasi güç için kullanılmaktadır. 

Antik Yunan’da “Polls” sözcüğü örgütlenmiş siyasi topluluk için kullanılırdı ve bu 

günümüzdeki devlet anlamına gelmektedir. Hem de “city- state”  anlamını 

karşılamaktadır. Romalılar ise devlet karşılığına “res publican”
31

 ve “Civitas” 

kavramlarını kullanmaktaydılar. Thomas Hobbes devlet için kullandığı “Civitas” 

kavramı
32

 günümüzdeki “city-citizen-civilization-civic” kökeni olarak anlaşılmaktadır.
33

 

Devlet bazen ülke (state) anlamında kullanılmaktadır. Bazen de yöneticiler ve 

hâkimler için kullanılmıştır. Bazen ise daha dar anlamıyla “yürütme” (executive) ile de 

kullanılmaktadır. Örneğin; devlet meclise (parlamentoya) karşı sorumludur. Hâlbuki 

devlet yürütme, yasama ve yargı erklerinden oluşur. Burada sadece yürütme ile 

sınırlanmıştır.
34

 Bazen ise yerel yönetimlerde devlet sözcüğü merkezi yönetim için 

kullanılmaktadır.
35

 

Genellikle yazı ve konuşmalarda devlet sözcüğü ülke sözcüğü ile eşanlamlı 

olarak kullanılır ve yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Örneğin; İran, Türkiye 

ve Afganistan… devletleri ile komşudur. Hâlbuki İran ülkesi Türkiye ve Afganistan 

ülkeleri... ile komşudur.
36

 Devletin yurtdışındaki anlamı ülke (country) veya 

                                                           
30

 Niyaz, Abdul Vahit, Genel Temel Haklar, 1. Baskı,  Lacivert Yayınları, Kabil, Afganistan, 2014, s. 85-

119. 
31

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 86-87.  
32

 Hobbes, Thomas, a.g.e., s. 192. 
33

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 86-87. 
34

 Şeriat Panahi, Kazi, seyed Abulfazil, Temel Haklar ve Siyasi Kurumlar, 1. Cilt, 2. Baskı, Tahran 

Üniversitesi Yayınları, Tahran, 1989, s. 124.  
35

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 89-91. 
36

 Abulhamd, Abdul Hamit, a.g.e., s. 148. 
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memlekettir. Yurtiçi anlamı ise devlettir ki yürütme, yargı ve yasama erklerini içerir ve 

bir bütündür.
37

 Bazen denilir ki -devlet toplantı yaptı veya karar verdi- burada 

kastedilen şey devlet değil yürütmedir. Veya bazen denilir ki devlet Ankara’da ulaşım 

(Ego, Metro) hizmetlerinin 7/24 verilmesini kararlaştırdı; burada hedef devlet değil 

Ankara’nın belediye yönetimidir. Bazen de devlet ve hükümet yanlışlıkla birbirlerinin 

yerine kullanılır. Örneğin; Afganistan hükümeti, Türkiye hükümeti hâlbuki böyle bir 

kullanım yanlıştır. Her devlet her ülkede hükümet eder ama kendisi hükümet değil 

devlettir. Kısaca devlet geniş anlamıyla, ülkenin içinde en geniş imkânlara, maddi ve 

manevi varlıklara sahip olan en büyük siyasi örgüttür.
38

 

Günümüzde devlet kavramı ve bu kavramın anlamı ve kullanımı hakkında farklı 

bilim insanları tarafından çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Maurice Duverger’e göre, 

devlet kavramı ilk anlamıyla ulusun içindeki yöneticinin kurumlarını (devlet-hükümet) 

temsil eder, ikinci anlamda ise güç kurumlarına sahip millete denir (devlet-millet).
39

 

Birinci anlamı daha çok ülkenin genel ve siyasal hayatında milletin katılımının 

sağlanmadığı ve düşük olduğu devlet biçimlerine denk gelmektedir. İkinci anlamı ise 

demokrasiye dayanan ve siyasi kararlarda toplumun rolünün olduğu ülkeler anlamına 

denk gelir.
40

 Bir diğer Fransız hukukçusu Philippe Ardant devletle ilgili şu görüşte 

bulunuyor; devlet, fikirlerin ve gerçeklerin, soyut ve kesin organizasyonun bir 

koleksiyonudur. Devletin nesnel gerçeklikten yoksun olduğuna inanılıyor, ancak günlük 

yaşamdaki varlığı oldukça somut ve hissedilir. Devlet aslında iktidarı (siyasi gücü) 

gösteren bir yapıdır; yani iktidarın taşıyıcısıdır; iktidar devlet adına kullanılırken, 

iktidarın yöneticiler olmadan da anlaşılmasını sağlar.
41

 

                                                           
37

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 89-91. 
38

 Abulhamd, Abdul Hamit, a.g.e., s. 148. 
39

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 86-87. 
40

 Abulhamd, Abdul Hamit, a.g.e., s. 139-143.  
41

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 86-87. 
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2.2. Devlet Tanımı 

Görüldüğü üzere devlet kavramı ile ilgili sosyal bilimciler tarafından farklı 

görüşler ileri sürülmüştür. Her birisi kendi açısından devlet kavramını tanımlamışlar. 

Devletin tanımı ile ilgili de aynı şekilde görüş birliği bulunmamaktadır. Bunun sebebi 

ise her yazar ve bilim insani kendi özel görüş ve varsayımları açısından devleti 

tanımlamışken başka gerçekleri göz ardı etmişlerdir. Örneğin; Thomas Hobbes’a göre 

devlet aynı Leviathan’dır (su canavarı).
42

 Marksistlere göre, devlet egemen sınıfın 

baskın aracı veya siyasal örgütüdür.
43

 Bazıları için devlet, kamu yararı sağlamayı 

amaçlayan en egemen bir örgüttür. Bazı yazarlar devletin bir güç sisteminden başka bir 

şey olmadığını düşünmektedir. Bazıları için devlet sadece bir dernektir.
44

 Realistler iç 

işlerde düzenin ve sosyal ilişkilerde barışın sağlanması konusunda devletin varlığını 

savunurlar.
45

 İdealistler devleti ahlaki bir kişilik olarak tanımlar. Bir grup bilim insanı, 

devletin gerekli bir musibet (belâ)  olduğuna inanıyor. Diğerleri ise bu gerekli musibetin 

gereksiz olduğu günün geleceğine inanıyor. Bazıları devleti dünya ruhu olarak 

görürken, diğerleri onu bir anonim şirketle karşılaştırmıştır. Irkçılar devleti ırk 

üstünlüğünün bir sembolü olarak görüyorlar
46

; 14. Louis için devlet kendinden ibaretti 

(devlet benim).
47

 Hukukçulara göre devlet bir yasama organıdır.
48

 

Sosyal bilimciler ve hukukçuların devlete verdikleri tanımlardan kapsayıcı 

birkaç tanım vermek gerekirse şu tanımlar verilebilir. Profesör Jean Gicquel (14 Eylül 

1937, Paris) devleti şu şekilde tanımlar; “Devlet, bir tekel gücünün uygulandığı 

belirlenmiş topraklarda yerleşik bir insan grubudur.”
49

 Doktor Manuçehr Tabatabayi 

Mutamanı kendi kitabında devleti şu şekilde tanımlamaktadır: “Devlet, belirli bir 

                                                           
42

 Hobbes, Thomas, a.g.e., s. 192. 
43

 Fişek, Kurthan, a.g.e., s. 73.  
44

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 91-92. 
45

  A. Hall, Johan ve G. John İkeneberry, a.g.e., s. 13-21.  
46

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 91-92. 
47

14. Louis Güneş Kral Kimdir, www.tarihkomplo.com/2015/05/14-louis-gunes-kral-kimdir.html. Erişim: 

12.04.2019.  
48

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 91-92. 
49

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 91-92. 

http://www.tarihkomplo.com/2015/05/14-louis-gunes-kral-kimdir.html
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toprakta yaşayan ve büyük bir güce tabi olan bir grup insanı ifade eder.”
50

 Devlet ülke 

anlamıyla en yüksek siyasi topluluktur ve bir başka deyişle devlet, belirli bir toprakta 

kalıcı olarak yaşayan ve özerkliği ve devleti olan insan topluluğudur.
51

 Fransız hukukçu 

Carre de Malberg (Kasım 1, 1861- Mart 21, 1935) açısından devlet, söz konusu topluluk 

için ve üyeleriyle ilgili olarak üstün bir kuvvete, işleve, komuta ve zorlamaya sahip bir 

örgüt olan belirli bir toprakta yerleşik bir insan topluluğudur.
52

 Kemal Gözler “Devletin 

Genel Teorisi” eserinde devlete şu iki tanımı vermiş: “Devlet, belirli bir toprak parçası 

üzerinde egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır.” Bu 

tanımda devleti oluşturan üç unsur İnsan, Toprak ve Egemenlik yansıtılmıştır. İkinci 

tanım ise “Devlet, belirli bir insan topluluğunun, belirli bir toprak parçası üzerinde 

egemen olmasıyla oluşan, hukuki kişiliğe sahip devamlı bir teşkilattır.” İkinci tanımda 

devleti oluşturan üç unsurun yanında devletin üç özelliğine teşkilatlanma, hukuki 

kişiliğe sahip olma ve devamlılık özelliklerine de yer ayrılmıştır.
53

 

Siyasi kurumlar arasında, devlet en karmaşık ve zor olanıdır, devlet için kurum 

veya kurumlar adını kullanmak hakikaten yerinde olur. Ülke içinde hiçbir kurum devlet 

kurumu ile eşit değildir. Sınırlarının ötesinde de devlet üzerinde hiçbir kurum yoktur. 

Yurt içinde devlet tüm siyasi kurumların başında bulunurken yurt dışında başka 

ülkelerle aynı düzeyde bulunur.
54

 

Devlete ortak bir tanım vermek gerekirse şu üç unsurun içerilmesi önemlidir: 

“Birinci, devlet bir kurumlar bütünüdür; bu kurumlarda devletin kendi personeli çalışır. 

Devletin en önemli kurumu, şiddet ve zorlama vasıtalarını bünyesinde barındıran 

birimdir. İkinci olarak, bu kurumlar, sınırları coğrafi açıdan belirlenmiş ve genellikle 

toplum denilen bir alanın merkezinde bulunur. Üçüncüsü ise, devlet kendi toprakları 

                                                           
50

 Tabatabayi Mutamanı, Manuçehr, Temel Haklar, 13. Baskı Mizan Yayınları, Tahran, 2009, s. 15.  
51

  Khudadadi, Muhammed İsmail, Siyaset Biliminin Temelleri, 2. Baskı, Yakut Yayınları, Kum, İran, 

2002, s. 27-28.  
52

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 91-92. 
53

 Gözler, Kemal, Devletin Genel Teorisi, Etkin Kitapevi Yayınları, Bursa, 2007, s. 4-28.  
54

 Abulhamd, Abdul Hamit, a.g.e., s. 139-143. 
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içinde yasa koyuculuğu tekeline almıştır. Bu tekel, tüm vatandaşları tarafından 

paylaşılan ortak bir siyasi kültürün yaratılmasını hedeflemektedir.”
55

 Yukarıda da 

denildiği gibi devlete verilen hiçbir tanım kapsayıcı ve kusursuz değildir. 

2.3. Devletin Unsurları 

Bir devletin kurulabilmesi için veya devletin oluşturulması için üç ana ve temel 

unsura ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu üç unsur millet, ülke ve egemenliktir. Bu 

unsurların birisi olmaksızın devlet oluşturmak mümkün değildir. Bu unsurlar devlet 

oluşturmak konusunda kaçınılmaz unsurlardır.
56

 Devletin üç unsurunu aşağıda ayrı 

başlıklar atlında kısaca tartışılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

2.3.1. İnsan Topluluğu (Millet) 

Devlet kurmak için birinci unsur “insan topluluğudur (population)”. Zira bu insanlar 

devleti kurar yani insansız bir devlet kurulamaz ve olamaz.
57

 Devlet bir beşeri kuruluş 

olarak insanız varsayılamaz.
58

 

Devlet kurulabilmek için insan sayısı veya niceliği (miktarı) önemli değildir, 

birden fazla kişinin olması yeterlidir.
59

 Hukuki açıdan da insan topluluğunun büyük 

olmasının veya olmamasının herhangi bir sakıncası yoktur.
60

 Önemli olan belli bir grup 

insanın bir toprak üzerinde egemen olmasıdır.
61

 Örneğin; bir milyardan fazla nüfusu 

olan Çin ve Hindistan gibi ülkeler ve diğer taraftan nüfusu on- on beş bine varan 

Monako ve Saint-Marin gibi ülkelerin var oluşuna şahidiz. Buradan da anlaşılacağı 

üzere insan sayısı devlet oluşturmak için önemli değildir.
62

 

                                                           
55

 A. Hall, Johan ve G. John İkeneberry, a.g.e., s. 2-4. 
56

 Gözler, kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, 2. Baskı, Bursa Ekin kitabevi Yayınları, Bursa, 2004, s. 42-

56.  
57

 Gözler, kemal, “Devletin Bir Unsuru Olarak ‘Millet’ Kavramı”, Türkiye Günlüğü, sayı 64, Kış 2001, s. 

108-123.  
58

 Khudadadi, Muhammed İsmail, a.g.e., s. 28.  
59

 Gözler, kemal, a.g.m., 2001.  
60

 Khudadadi, Muhammed İsmail, a.g.e., s. 28-29. 
61

 Gözler, kemal, a.g.e., s. 42-56. 
62

 Niyaz, Abdul Vahit, a.g.e., s. 92-96.  
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Yine de bilim insanlarının ülke nüfusu ile ilgili farklı görüşleri vardır; bu 

görüşlerden önemli olan birkaç tanesi şu şekildedir:  Eflatun’a göre devlet kurulabilmek 

için 5040 kişi yeterlidir. Aristo ise ülkenin nüfusunun on bin ila yüz bin olmasını 

savunmaktadır; ona göre ülkenin nüfusu çok fazla ve çok az olmamalıdır. Aristo’ya 

göre bir ülke kendine yetecek kadar büyük ve iyi yönetilebilecek kadar küçük olmalıdır. 

Jean-Jacques Rousseau açısından bir ülkenin insan sayısı ülkenin ekonomik 

kaynaklarına göre olması gerekir. Ona göre sınırlı insanlara sahip bir devlet, insanların 

özgürlüğünü daha iyi garanti edebilir. Bu görüşlere rağmen büyük ve küçük nüfusa 

sahip ülkelerin oluşturulduğu görülmektedir. Demek ki insan sayısı devlet kuruluşunda 

herhangi bir engel teşkil etmemektedir.
63

  

Yukarıda örneklerle gösterildiği gibi insan topluluğunun niceliği devlet 

oluşturmak konusunda önemli değil ama niteliği önemlidir. Bir grup insan bir araya 

geldiğinde ve yaşadığında devlet kuramazlar. Bu gruptaki insanların arasında bir bağ 

olmalı veya birbirlerine bağlayan birtakım bağların olması gerekmektedir. Bazı bağlar 

(maddi, manevi) ile birbirlerine bağlanmış insan topluluğuna hukukta millet (nation) 

denir. Bir grup insan bir millet niteliğine geldiğinde ancak devlet kurabilirler.
64

 İnsan 

topluluğunu bir millet niteliğine getiren faktörler ikiye ayrılmaktadır; objektif (maddi) 

ve sübjektif (manevi).
65

  

1. Objektif (maddi) Millet Anlayışı: Bu zihniyete göre millet, objektif kimi 

bağlar ile bağlanmış insan topluluğudur. Milleti oluşturan objektif faktör başka maddi 

faktörler gibi gözle görülebilir, elle tutulabilir ve hissedebilir niteliktedir.
66

 Objektif 

faktörler; “irk”, “dil”, “din”, “etnik” ve “coğrafya” birliği gibi faktörlere ayrılabilir. 
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 Niyaz, Abdul Vahit, a.g..i, s. 92-96. 
64

 Gözler, kemal, a.g.m., 2001. 
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 Khudadadi, Muhammed İsmail, a.g.e., s. 28-29. 
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 Gözler, kemal, a.g.m., 2001. 
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Bunların arasında önemli olan ve millet oluşumunda diğerlerine göre üstün olan ırk 

birliğidir.
67

 

2. Sübjektif (manevi) Millet Anlayışı: Millet oluşturmak için sadece objektif 

faktörler (irk, dil, din ve toprak) yeterli değildir, bunun yanında sübjektif (manevi) 

faktörler de o kadar önemlidir. Sübjektif faktörler, ortak tarih ve çıkarlar, ortak siyasal 

ve ekonomik bağlar, ortak duygular, arzular ve düşüncelerden oluşur.
68

 Bu açıdan 

milleti oluşturan önemli faktör, bir kişinin belirli bir topluluğa karşı olan duyguları, 

kendinin o topluluğa bağlı olduğu düşüncesi, kendi geleceğini o topluluğun geleceğine 

bağlı kılması ve o topluluk için fedakârlık yapmasıdır.
69

 Sübjektif millet anlayışına 

teşvik etme konusunda Fransızlar diğer milletlerden daha fazla rol oynamışlardır.
70

 İlk 

defa Ernet Renan (1823-1892) tarafından 1882 yılında ortaya atılmıştır. Ernet Renan’a 

göre, milleti oluşturan şey “Birlikte acı çekmiş, sevinmiş, ve birlikte umut etmiş 

olmaktır”.
71

 

2.3.2. Toprak (Ülke)  

Toprak (land) siyasi anlamda “ülke” (territory) olarak adlandırılır. Ülke, bir 

grup insanın belli ve sınırlı bir toprak parçası üzerinde devamlı olarak yaşadığı ve 

egemenliğini sürdürebildiği yerdir.
72

 Ülke, devletin oluşturulması için gerekli olan 

ikinci unsurudur. Ayrıca devletin oluşumunun maddi faktörü olarak da adlandırılırlar.
73

 

Ülke, devlet oluşturmak için ikinci unsurdur. Bu unsur olmadan bir devletin kurulması 

da imkânsızdır. Hangi sebeple olursa olsun bir devlet kendi ülkesini kaybederse devlet 

olma sıfatını da kaybeder.
74
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72

 Khudadadi, Muhammed İsmail, a.g.e., s. 33-37. 
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Devlet oluşturmak için ülkenin büyüklüğünün ve küçüklüğünün hukuk açısından 

herhangi bir önemi yoktur
75

 ve uluslararası düzeyde büyük ve küçük ülkeler eşit kişiliğe 

sahiptirler.
76

 Önemli olan devamlı olarak yaşanabilir olmak ve egemenliğin 

kurulabilmesidir. Şuan Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi büyük ülkelere 

sahip devletler olmakla birlikte yanında küçük ülkesi olan Vatikan gibi devletler de 

bulunmaktadır.
77

 

Görüldüğü gibi ülkenin büyüklüğü ve küçüklüğü devlet kurmak için herhangi bir 

engel oluşturmamaktadır. Büyük ülkelere sahip devletlerin yanında küçük ülkeye sahip 

devletler de vardır. Ancak ülkenin (toprağın) kalitesi devlet kurmak için jeopolitik, 

büyüklük, geometrik şekil, ekonomik özellikleri, doğal koşullar, iklim koşulları, sınırlar 

vb. özellikler açısından önemlidir. Zikredilen konular siyasi olaylar ve devlet gücü 

üzerinde büyük etkileri olabilmektedir. Devletlerin (siyasi güç) ülke (toprak) 

kalitesinden etkilendiğinin önemi hakkında ünlü bilim insanları Montesquieu, Aristo ve 

İbn Haldun vb. tarafından farklı görüşler vardır.
78

 Örneğin; Montesquieu bir ülkenin 

büyüklüğü ile ve siyasal sistemin (rejim) biçimi arasındaki ilişkiyi şu şekilde anlatır: 

“Farklı hükümetlerin doğal özelliği şudur ki, küçük devletler cumhuriyet ile yönetilen 

hükümetlere, orta devletler anayasal hükümetlere ve büyük imparatorluğa sahip 

devletler ise otokritik (diktatörlük) hükümetlere sahip olması gerekir. Bu doğal özelliğe 

göre bir devlet küçüldükçe veya büyüdükçe hükümetin biçiminin değişmesini de 

gerektirir.”
79
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Ülke, devlet üzerinde egemenliğe sahip olan ve insan topluluğunun üzerinde 

yerleşmiş bulunduğu
80

 dört boyutlu maddi çevredir.
81

 Her ülke, kara, su, hava ve yer 

altı sahası olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır.
82

 

2.3.3. Egemenlik 

İnsan topluluğu ve toprak unsurları yanında devlet oluşturmak için üçüncü 

gerekli ve vazgeçilmez unsur da egemenlik unsurudur.
83

 Egemenlik kavramına karşılık 

gelen “en üstün iktidar unsuru” (sovereignty), “devlet kudreti unsuru”, “kamu gücü 

unsuru” ve “siyasi güç” gibi isimler de kullanılmaktadır.
84

  

Egemenlik her ülkede en üst iktidardır, herhangi bir iç veya dış makamdan ve 

toplumdan alınmıyor ve herhangi birimin denetimi veya kontrolü altında da değildir.
85

  

Ülkenin egemenliği doğal ve ülke içinde sınırsızdır, yurtiçi tüm kuruluşların yerel 

yönetimler dâhil ve yurtdışı uluslararası örgütlerin Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların 

iktidarları kanunlarla sınırlı ve bellidir. Ülke içindeki tüm yerel yönetimler, sendikalar, 

encümenler, dernekler, vakıflar, siyasi partiler vs. devletin kontrolü ve denetimi altında 

ve iktidarları kanunlarla sınırlı ve belirli kılınmıştır.
86

 

Egemenliğin modern anlayışı ve tartışması Jean Bodin (1530-1597) tarafından 

ortaya atılmıştır.
87

 Bu alanda Bodin ilk düşünürdür ki egemenliğin özelliğinin ve 

niteliğinin tartışmasını 1576 yılında “Cumhuriyet” adlı eserinde ortaya koymuştur.
88

   

Bodin egemenlik kavramını ilk kez 16. yüzyılın sonralarına doğru yayımladığı 

“Devletin Altı Kitabı” eserinde şu şekilde tanımlamıştır: “Ülke üzerinde yaşayan bütün 

insanlar, bütün vatandaşlar ve teba üzerinde, kanunla kısıtlanmayan en üstün 
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iktidardır.”
89

 Dolaysıyla egemenliği şu şekilde tanımlamak mümkündür: Egemenlik, 

siyasal toplumdaki en yüksek otoriteye ait olan egemenliğin yüce gücüdür. Egemenliğin 

gölgesinde devletler kanun koymakta, uygulamakta ve kanunları ihlal edenleri 

cezalandırmaktadır. Egemenlik ülke içinde tamdır ve dış dünyada daha çok ülkenin 

bağımsızlığı ile ilgilidir. Yukarıdaki tanımdan anlaşılacağı gibi egemenliğin iki boyutu 

vardır. Bu boyutlar iç egemenlik ve dış egemenlik olarak sıralanmaktadır.
90

 

2.3.3.1. İç Egemenlik  

Her ülkede iktidara sahip bir dizi gruplar var ki onlar kendi kontrolleri 

altındakilere emir verir ve onları yönetir. Bu grupların en basit olanı aile iktidarıdır ki 

aile reisinin başkanlığındadır. Büyük düzeyde iller, ilçeler, belediyelerin her birinin 

iktidarı vardır ve ferman verebilir. Fakat hiç birinin iktidarı en üst iktidar değildir. 

Bunların başında en üst iktidar devlet iktidarıdır. Bu kuruluşların iktidarları kanunlarla 

sınırlıdır, kanunları ihlal etikleri durumda en üst iktidar tarafından soruşturulabilirler.
91

 

Ülke içinde kanun hükmüne göre devletin egemenliği koşulsuz, sınırsız ve rakipsizdir. 

Ülke durumuna göre kanun koyabilir ve karar alabilir. Koydukları karar ve aldığı 

kararları uygulayabilir.
92

 

2.3.3.2. Dış Egemenlik  

Dış egemenlik bir ülke herhangi bir başka ülkeye bağlı olmaması, başka 

ülkelerle tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız bir ülke olarak ilişki kurabilmektir.
93

 

Uluslararası düzeyde hukukî açıdan tüm ülkeler eşittirler.
94

 Devletin dış egemenliği iç 

egemenliği gibi sınırsız ve koşulsuz değildir dolayısıyla sınırlıdır.
95
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Egemenliğin mutlak, bölünmez, sürekli, genel ve devredilemez özellikleri 

vardır.
96

 

Egemenlik devletin bir unsurunu oluşturan kime ait ve kökeni nerede olduğuna 

dair iki temel inanç vardır;   birincisi, Tanrıyı tüm güçlerin kaynağı olarak tanıdığı 

inancıdır; ikincisi ise egemenlik sadece halktan (millet) geliyor inancıdır; Örneğin; 

Fransa ve İtalya anayasalarında ve İnsan Hakları Sözleşmesi buna örnek olarak 

gösterilebilir.
97

 

2.4. Devletin Özellikleri 

 Devlet kurumunu, başka toplumdaki toplumsal kuruluşlardan ve iktidarlardan 

ayıran tek şey devletin özellikleridir. Devletin bu özellikleri; a) Meşru Güç (meşruluk), 

b) Devlet Kuruluşunun Bütünlüğü (kamusal organlar kolektifi), c) Devletin Tüzel 

Kişiliği, olarak belirlenebilir. Bu özelliklerin her biri aşağıda ayrı başlıklar altında 

detaylı bir şekilde tartışılmıştır:  

2.4.1. Meşru Güç (Meşruluk)  

Meşruiyet sözcüğü Latince “legitimacy”  sözcüğünden alınmıştır. “Legitimacy”  

sözcüğü kanun anlamına gelmekte ve “legislator” yasamacı ve “legislation” yasama ile 

aynı kökenlidir. İktidar ve meşruiyet arasında çok yakın bir ilişki vardır. Hukuk 

açısından devletin meşruiyeti sadece kanunla değil belki millet tarafından kabul 

edilmesi ile de ilişkilidir. Devlet oluşturmak için maddi güç yanında milletin 

memnuniyeti, iktidarın kabul edilmesi ve itaat etmesi de gereklidir. Max Weber, (Nisan 

21, 1864, Haziran 14, 1920) Alman sosyolog, filozof, hukukçu ve politik iktisatçısı, 

devlet meşruiyeti ile ilgili şu görüşte bulunmaktaydı: Devlet insanların, insanlar 
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üzerindeki baskının ilişkisidir ki meşru şiddetle desteklenir. Devletin devam edebilmesi 

için egemenliğin altındaki toplumun devlete itaat etmesi gereklidir.
98

  

Sosyolojik açısından üç çeşit temel meşruiyet söz konusudur; 1. Geleneksel 

meşruiyet (ataerkillik). 2. Karizmatik meşruiyet. 3. Yasal meşruiyet.
99

 

Meşruiyet, devlet ile bireyler arasındaki inanç ilişkisidir, bu ilişki olmadan 

devlet devam edemez. Gayri meşru bir devlet devam edemez ve güçsüz bir devlettir. 

Örneğin; demokratik devlet meşru bir devlettir, yöneticileri halk tarafından seçimle iş 

başına gelir.
100

 

2.4.2. Devlet Kuruluşunun Bütünlüğü (Kamusal Organlar Kolektifi)  

Devlet örgütünü başka toplumsal kuruluşlardan ayıran özellik de devletin 

bütünlüğü (organların kolektifi) ve halkla dayanışmasıdır.
101

 Devlet yasama, yargı, 

yürütme, polis, güvenlik vs. gibi kamusal kuruluşların kolektifidir. Ülke çapında gerekli 

olan her alanda karar alır ve uygular, kararlarını uygulamak için zor kullanabilen tek 

kuruluştur; başka kuruluşların bu özelliği yoktur.
102

 

2.4.3. Devletin Tüzel Kişiliği  

Devletin başka bireyler gibi hak ve sorumlulukları, ayrı mal varlığı, geliri, 

personeli
103

 ve onu oluşturan bireylerden ve yöneticilerin kişiliklerinden ayrı bir kişiliği 

vardır. Devletin bu kişiliği gerçek bir kişilik değil, tüzel bir kişiliktir.
104

 Başka bir 

deyişle devlet ayrı tüzel kişiliğe sahiptir.
105

 Devlet bu tüzel kişiliğini kimseden almaz ve 

kimse tarafından da verilmez, belki devletin tüzel kişiliği doğaldır, devlet oluşunca bu 
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tüzel kişiliğe de sahip bulunur.
106

 Ülkede tüzel kişiliği olan başka kuruluşların tüzel 

kişiliği kanunlarla sınırlı ve alanı belirlidir. Bu kuruluşların tüzel kişiliği devlet tüzel 

kişiliğinin bir parçasıdır ve devlet tarafından çıkartılan kanunlara tabiler. Devlet istediği 

ve irade ettiği zaman tüzel kişiliğe sahip kuruluşların tüzel kişiliğini geri alabilir ama 

devletin tüzel kişiliği sadece başka bir ülkenin fethetmesi ile kaybedilebilir ve bununla 

beraber ülkenin bağımsızlığı da tehlikeye düşecektir.
107

 

3. Yerel Yönetimler (Mahalli İdareler) 

Yerel yönetim ile ilgili tartışmaya girmeden önce yerel yönetimin genel bir 

tanımını vermekte fayda vardır. Yerel yönetim, “Yerel topluluk üyelerinin (yöre 

halkının) ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğine ve 

refahına ilişkin yerel hizmetleri görmek üzere kurulan; bu hizmetleri, genel yetki ile 

kendi sorumluluğu altında ve yerel topluluğun yararları doğrultusunda yerine getiren, 

hiçbir ayırım gözetmeden insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden; işleyişinde 

açıklığı, şeffaflığı, insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama 

geçiren; yetkilerin yerel topluluğu en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel 

kişiliğine sahip, özerk ve demokratik bir yönetim”
108

 olarak tanımlanabilir. 

Halkın hükümet kararlarına katılabilmeleri ve yerel ihtiyaçlarına daha iyi çözüm 

bulabilmeleri için merkezi yönetim tarafından alt yönetim bölgeleri (yerel yönetimler) 

oluşturulur. Bu siyasi kuruluşların yetkileri ve sınırları kanunlarla belirlenir ve merkezi 

yönetimin denetimi ve gözetimi altında olur. Yerel yönetim aynı zamanda bir yerel 

iktidardır. Yerel yönetim, mevcut bir milli alt coğrafyayı, kanun tarafından verilen 
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yetkilerle kontrol eden ve bu coğrafyadaki toplumu temsil eden kişiler tarafından 

yönetilen siyasi kuruluşlardır.
109

 

Yerel yönetimleri “Devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı toplulukların 

(köy, kasaba, kent vb.) ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılama amacıyla belli 

bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlar” olarak veya “Yerel bir 

topluluktaki bireylerin ortak gereksinmelerini karşılayan, kamu mal ve hizmetlerini 

sağlayan, yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen kurumlar.”
110

 Şeklinde tarif 

etmek de mümkündür. Yerel yönetim, bir ülkenin alt kademedeki özerk ve kamu tüzel 

kişiliğe sahip kamu kuruluşudur. Bu alt kademedeki kuruluşun dayandığı yer 

anayasadır. Her yerel yönetimin sınırları, yetkileri ve görevleri kanun ile düzenlenir. 

Tüm bu alt birimlerin amacı, o coğrafyada yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını verimli 

ve etkin bir şekilde sağlamaktır. 

Sosyal bilimciler tarafından yerel yönetimlerin farklı tanımları yapılmıştır. Yerel 

yönetime kapsamlı ve geniş bir tanım vermek gerekirse şu tanımın verilmesi 

mümkündür. “Bir ülkenin sınırları içinde çeşitli kırsal ya da kentsel alanlarda faaliyet 

gösteren, bulunduğu bölgede yaşayan halkın mahalli nitelikteki müşterek ihtiyaçlarını 

karşılayan, karar organları ve bazı durumlarda yürütme organları seçimle iş başına 

getirilen, kanunlarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelire, bütçeye ve personele 

sahip, merkezi yönetimden özerk tüzel kişiliği olan yönetsel birimlerdir”
111

. 

Yerel yönetimlerin yöneticileri seçim mekanizmasıyla yerel halk tarafından iş 

başına geldikleri için bu birimler demokratik yönetim birimleri “kendilerini 

yönetebilen” olarak da anılmaktadırlar.
112
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3.1. Yerel Yönetimin Boyutları  

Yerel Yönetimin iki temel boyutu vardır; birincisi “yerel hizmet birimi olma”, 

ikincisi ise “demokratik kendi kendini yönetme birimi olma”. Birincisi yerel hizmetlerin 

sağlayıcısı olma boyutudur. Anlaşılacağı gibi burada yerel yönetimin; işletme, üretme 

veya ürettirme ve yönetme özelliği söz konusudur. İkincisinde, yerel yönetimin siyasal 

veya yerel hükümet sisteminden bahsedilir.
 
Yerel yönetimin karar organları, o bölgede 

yaşayan toplum tarafından seçilir ve sınırlı olarak yasama ve uygulama yetkileri 

vardır.
113

  

3.2. Yerel Yönetimin Değerleri  

Yerel yönetimin temel değeri genellikle özgürlük (liberty), katılım 

(participation)  veya eşitlik ve etkinlik veya refah (efficiency) olarak incelenir.
114

 

1. Özgürlük, merkezi iktidarın ve yetkilerin mekânsal açıdan bölüşmesi ve 

merkezi iktidarın sınırlanmasıdır. Özgürlük aslında bireysel özgürlükler değil, yerel 

topluluğun bir bütün olarak özgürlüğüdür. Egemen iktidarın yerel yönetimlerin belli bir 

kısım işleyişlerine karışmamak ve yerel yönetimlere anayasaca ve kanunlarca verilen 

özgürlükten dolayı işleyişlerine müdahale etmemektir. Böylece özgürlüğün, 

demokrasinin, siyasetin ve ekonominin gelişmesine katkı sağlar. Unutulmaması 

gerekiyor ki yaşam ihtiyaçları ve yerel topluluğun istekleri artınca özgürlüğün de 

genişlemesi gerekmektedir ve bu nedenlerden dolayı yerel yönetim ve merkezi yönetim 

arasında sık sık anlaşmazlık ve çatışmalar ortaya çıkmaktadır.
115

  

2. Yerel yönetimlerin karar organları ve başkanları genellikle o bölgede yaşayan 

toplumun yerel seçimlerde katılım ve oy kullanmaları ile iş başına gelmektedir. Yerel 

yönetimde katılımın önemi toplumun bireye üstün olduğu anlamına gelmektedir. Yerel 

yönetimlerde herkesin eşit olarak oy kullanma ve temsili birimlerin makamlarına 
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ulaşma hakları vardır. Böylece yerel halkın siyasal gelişmelerine, hizmet etme şansını 

bulma ve ulusal makamlara kavuşma imkânları sağlanmaktadır. Bu yöntemle kendi 

kendini yönetme imkânı alt bölgelerde de sağlanmış olur.
116

  

3. Yerel yönetimlerin varlık nedenleri arasında en çok önem arz edenlerden biri 

de hizmetleri etkin bir biçimde sunmak ve refahı sağlamaktır.
117

 Yerel yönetimler, 

hizmetleri yerel topluma etkin, verimli, hızlı, ucuz ve yerel koşullara uygun 

sunmaktadır. Hizmetleri sunma şekillerinden en etkini en yakın birimlerden sunmaktır. 

Yerel yönetimler, yerel halk ihtiyaçlarını karşılamak için önemli ve gerekli bilgilere 

sahiptirler. Yerel yönetimlerin tüm bu görevleri yapabilmeleri için gerekli yetkilere ve 

akçal kaynaklara sahip olmaları önemlidir. Aksi takdirde yerel yönetimlerden refah ve 

hizmetlerin etkin bir biçimde sunmaları beklenilmemektedir. Her devletin amacı, 

milletin refahını sağlamaktır ve bunun gerçekleşmesi için uygun ortam yerel 

yönetimlerin oluşturulması ve yeterli yetki ve kaynaklarla donatılması gerekmektedir. 

Her bölgedeki yerel yönetimler yerel refahı sağlamak ve yaşam kalitesini geliştirmek 

için farklı yöntemler uygulayabilirler. Başarılı ve gelişime açık olan yöntemlerin örnek 

olarak ele alınmasının ve etkili olamayan veya refahı yeteri düzeyde sağlayamayan 

bölgelerde uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
118

  

3.3. Yerel Yönetim Neden Gereklidir?  

Bir toplumda devletin varoluşu ne kadar önemli ise yerel yönetimlerin de o 

kadar önem arz ettiği düşünülmektedir. Yerel yönetim, yerel toplumda disiplini sağlar, 

yerel ihtiyaçları uygun bir şekilde karşılar, demokrasiyi, ekonomiyi, toplumu ve siyasal 

gelişmeleri geliştirir. Halk desteğini elde edebilen devletler başarılı devletler sayılır ve 

her devlet halkın desteğini elde edebilmek için farklı yaklaşımlardan yararlanır. İşte 

yerel yönetim birimleri devlet çerçevesinde faaliyet gösteren, tüzel kişiliğe ve nispî 
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özerkliğe sahip, halkı yakından ilgilendiren ve halk tarafından seçilen kuruluşlar olarak, 

halkla ilişkiyi en iyi şekilde sağlamak için bir alternatif olabilir.
119

 

Yerel yönetimler, çok amaçlı meşruiyet niteliğine sahip kuruluşlardır. Temsili ve 

katılımı yerel düzeyde sağlar, “kendi kendini yönetme” ilkesini yerelde sürdürür, 

esneklik sağlamında önemli rol oynar, merkezi iktidarın gücünü dengeleyerek 

bölüşmesine neden olur, yerel hizmetleri daha iyi ve duyarlı bir şekilde sağlar, 

kaynakların iyi dağılımını ve etkili kullanımını sağlar, farklılığı ve çeşitliği sağlar. Yerel 

yönetimler, güçlü beyin gücüne ve yeteneklere sahip kişilere iş imkânını ve gelişmelerin 

sağlanmasında önemli rol oynayabilirler.
120

  

3.4. Yerel Yönetimin Kuramları  

Siyaset kuramcıları tarih boyunca yerel yönetimle ilgili, merkezi yönetim ve 

yerel toplumun arasında bir ara kuruluş, merkezi devletin bir alt birimi, yerel toplumun 

ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum, demokratik özerk topluluklar şeklinde tanımlarda 

bulunmuşlardır.
121

 

Aristo ve Machiavelli gibi ünlü ve siyaset biliminin öncüleri “Kenti”, “kent 

devletini” siyasal/mekânsal bir birim olarak, temel alarak üzerinde tartışmışlardır.
122

 

Ne var ki yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren derinlemesine çalışmaların 

sınırlı olduğuna ve yeterli olmadığına tanık oluyoruz. W.J.M. Mackenzie yerel 

yönetimle ilgili ayrı bir kuram bulunmadığı için “Yerel yönetimin ne olması gerektiğini 

çıkarsayabileceğimiz normatif bir genel kuramın; yerel yönetimin ne olduğu konusunda 

                                                           
119

 Özer, M. Akif, Yerel Yönetimlerin Varlık Nedeni Olarak “Halkla” İlişkiler, Kafkas Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 4, sayı 5, 2013 ISSN:, s. 1309-4289. 
120

 Yıldırım, Selahattin, a.g.e., s. 37-38. 
121

 Yıldırım, Selahattin, a.g.e., s. 51-52. 
122

 Yıldırım, Selahattin, a.g.e., s. 51-52. 



30 
 

sınanabilir hipotezler çıkarabileceğimiz pozitif bir genel kuramın yokluğunu”
123

 

söylüyor.  

Thomas Jefferson
124

, yerel yönetimin, yerel (il ve ilçe gibi birimler) ve 

bölgelerde kurulmasını savunuyor; Mahatma Gandi ise köylerde kurulmasını 

desteklemektedir.  Jefferson, demokratik yerel yönetimin kurulmasını savunurken aynı 

zamanda merkezi yönetimin denetimi altında olmasını istiyordu. Jefferson yerel 

yönetimlerin önemini uluslararası düzeyde de unutmamıştır, yerel yönetimlerin, 

görüşlerin ve öğüt vermelerin uluslararası düzeydeki konularda sunmalarını 

savunmaktaydı.
125

 

Gandi, yerel yönetimleri köy düzeyinde gerekli ve faydalı olduğunu düşünüyor 

ve yerel yönetimler ülkenin siyasal ve ekonomik gelişmelerini sağladığını ifade 

ediyordu.
126

 

James Madison
127

, yerel yönetim oluşturulmasına karşıdır. James’e göre bir 

bölge bir çoğunluk tarafından yönetilirse o bölgeden diktatörlük ve despotluk kokusu 

geliyordur. İdealizm savunucuları da yerel yönetimlerin anarşizme neden olacağı için, 

kurulmasına karşıdırlar. Ama Alexis de Tocqueville’e göre yerel yönetimler demokrasi 

ile bağlıdır ve bağımlıdır.
128

 

Yerel yönetimler bir gerçek ve kaçınılmaz duruma dönüşmüştür. Hemen hemen 

dünyanın her köşesinde göze çarpmaktadır ve genellikle her ülkenin yapısında vardır. 

Yerel yönetim yaşadığımız çağın bir gerekçesi ve olması gereken bir konudur. Güçlü 

yerel yönetimlere sahip olan ülkede refah düzeyin yüksek olduğu düşünülmektedir. 
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Yerel yönetimler, yerel halka hizmet sunmayı sağlar ve merkezi yönetimin yükünü 

azaltır.
129

 

Yerel yönetimle ilgili üç esas yaklaşım var; Liberal yaklaşım,- klasik yaklaşım 

ve Marksist yaklaşım.
130

 

3.5. Yerinden Yönetim Kavramı  

Yerinden yönetim, Yönetim biliminde “âdem-i merkeziyet” (decentralization) 

olarak tanılan bir kavramdır. Âdem-i merkeziyetin yönetimde iki türü vardır:  

1. Birincisi, yetki genişliği (deconcentration, delegation) olarak 

nitelendirilmektedir. Yetki genişliği kavramını “yetki göçerimi” kavramıyla 

aynılaştırılan da vardır. Yetki genişliğinde, merkezden uzakta veya taşrada kurulan 

örgütlere (merkezi kuruluşların temsilcileri veya taşradaki ikinci birimleri) belli işlevleri 

yerine getirmeleri için merkezdeki kuruluşlar tarafından bir dizi yetkiler devredilir. 

Ancak bu taşradaki örgütler, işlevleri merkezi kuruluşların adlarına sürdürürler. 

Merkezdeki kuruluşların bazı faaliyetleri, taşrada bulunan birimler vesilesiyle 

yürütmeleri, yetki genişliğine dayanan bir uygulamadır. Yetki genişliğinin 

merkeziyetçiliğin bir türü olduğunu söyleyenler de vardır. Bunlara göre yetki genişliği 

âdem-i merkeziyeti ifade etmez. “yetki göçerimi” söyleyenlerin mantığı, 

merkeziyetçilik sistemi uygulanan ülkelerde, tüm yetkiler merkezdeki kuruluşlarda 

toplanmıştır ve tüm kararlar merkezde alınır ama merkezdeki kuruluşlar işlerin daha 

etkin, hızlı bir şekilde yapılabilmeleri için ve vatandaşlar kamu hizmetlerini kolayca 

edinebilmeleri için bir dizi yetkileri merkezden uzakta kurulan örgütlere devredilirler. 
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Yani yetkiler merkezden bölgelere ve taşralara göç edebilir. Buradan âdem-i 

merkeziyetçiliğin bir türü doğmaktadır.
131

 

2. İkincisi, âdem-i merkeziyetin gerçek karşılığı olan yerel yönetimlere işaret 

etmektedir. Yerel yönetimler kanunlarca ile oluşturulmuş organlara sahiptirler. Bu 

yönetimlerin işlevleri kanunlar tarafından belirlenmekte ve merkeze bırakılmış 

işlevlerden başkalarını üstlenmektedirler. Bu işlevleri yerine getirebilmeleri için hukuki, 

idari ve mali bir dizi yetkilerle donatılırlar. Yerel yönetim birimleri merkezi yönetimin 

izni ile kurulur ve yetkilere de merkezi yönetimin izni ile sahip olurlar. Merkezi 

yönetimin istencine karşı oluşmaları bu sistemlerde söz konusu değildir. Yetki 

genişliğine dayanan birimlerin durumları da böyledir. Merkezi yönetim istediği zaman 

devrettiği yetkileri bu tür birimlerden geri alabilir veya daha da fazla yetki 

devredilebilirler.
132

 

Yetki genişliğine “yetki göçerimi”, yerinden yönetime ise “yetki göçürümü” 

terimini tercih edenler bulunmaktadır.
133

 

Yerinden yönetim veya bazen özerk yerel yönetim olarak da bilinen (local self- 

government), yerel toplumun, kendi elleri ile demokrasi yolundan seçtiği birimlerce 

yönetilmesini kasteden bir sistemin adıdır veya bir yönetim biçimidir. Yerel yönetim 

birimi ise (local authority veya local administration) bir yönetim biriminin adıdır. Bu 

yerel birimlere (commune, collectivité locale) de söylenilir. Kısaca, yerel yönetim 

kavramını, birimler veya organlar için kullanmak ve yönetim dizgesi ve faaliyeti için 

yerinden yönetim kavramını kullanmak doğru olacaktır. Yerel yönetim kavramı, birimin 

organik yönünü,  yerinden yönetim ise fonksiyonel yönünü ifade etmektedir.
134
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Türkiye’de ve Afganistan’da, yerel yönetimler, “yerel hükümet” olarak da 

anlaşılmaktadır. Bunun nedeni ise yerel yönetimlerin hızlı gelişmesi, çağdaş dünyada 

bir gerekçe olduğu, AB gibi uluslararası örgütler tarafından savunulması ve önerilmesi 

ve siyasal alanda önem kazanmasıdır. Yerel yönetimler egemen birimler olmadıkları 

için böyle söylemler ve varsayımlar yanlışlığa yol açmış olabilir. Bu yanlışlığın esası da 

İngilizcede kullanılan local government terimindeki sadece ikinci sözcüğün hükümet 

anlamını dikkate alınıp, yönetim anlamını dikkate almamaktan doğmaktadır. Yerel 

yönetim için kullanılan “government” sözcüğü, teknik anlamda hükümet etmeyi değil, 

yönetmeyi kastetmektedir.
135

 

Yerinden yönetimin de yönetim biliminde iki türü vardır: 

Birincisi, siyasal yerinden yönetimdir. Bu sisteme daha çok federal devletlerde 

kullanılmaktadır. Eskiden, bu sisteme Siyasi Âdem-i Merkeziyet adı verilmiştir. Bu 

yönetim biçimi yarı özerk ya da özerk statüye dayanan bir yaklaşımdır. Federal 

devletler tarafından ulusal kimliğe sahip olmayan birimlere anayasalarca 

verilmekteydi.
136

 Bu birimlere, eyalet, federe devlet, canton (state, land vb.) gibi adlar 

verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, İsviçre, Eski Sosyalist 

Federal Yugoslav Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’ndeki durum 

bu şekildedir. Tekçi (üniter) devletlerde ise, yerel yönetimler, devletlerin birer kamu 

tüzel kişisidir. Örneğin; Fransa, İngiltere ve Türkiye’de yerel yönetimler bu 

durumdadırlar. Yerel yönetimler, tekçi devletlerde ve yarı egemen bir eyaletin alt 

coğrafi birimleri şeklinde faaliyet göstermektedirler.
137

 

İkincisi ise, yönetsel yerinden yönetim (idari âdem-i merkeziyet) diye bilinen bir 

addır. Bu yaklaşımda, yerel yönetimler sadece yürütmeye ilişkin iktidar paylaşımında 

veya bir dizi yetkilere sahip bulunmaktadır. Yasama ve yargı erkleri merkezde 
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toplanarak yerel yönetimlerle paylaşılmamaktadır. Yönetsel yerinden yönetim birimler 

niteliğine göre iki türe ayrılmaktadır: Birincisi, hizmet yönünden yerinden yönetim 

(işlevsel yerinden yönetimdir). Yönetsel yerinden yönetimin bu türü belli kamu 

hizmetlerini, özerk bir örgütle devletin sınırları içinde sağlamaktadır. Ticaret ve Sanayi 

odaların faaliyetleri bu sisteme dayanmaktadır. İkincisi ise, yer yönünden yerinden 

yönetim (mahalli âdem-i merkeziyettir). Belli bir coğrafyada yaşayan toplumun ortak ve 

yerel nitelikteki ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Bu birimlerin yukarıdaki işlevleri yerine 

getirebilmeleri için, özerk olmaları şarttır. Belediyeler ve köy yönetimleri bu yaklaşımın 

örnekleridir. Bu birimlerin kamu tüzel kişilikleri ve nispi özerklikleri vardır.
138

 

Uluslararası sosyal bilimler ansiklopedisi, yerel yönetimleri, şu şekilde 

tanımlanır “Bir devletin ya da bölgesel yönetimin alt birimi olan ve göreceli olarak 

küçük bir alanda, sınırlı sayıdaki kamusal politikaların belirlenmesi ve uygulanması ile 

görevli bir kamu kuruluşudur”. Yerel yönetimler hem de şu şekilde tanımlanabilir: “Bu 

idareler belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun ortak ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere, karar organları yerel halkça seçilen, kanunlarla belirlenmiş görev ve yetkilere 

sahip, özel geliri, bütçesi ve personeli olan kamu tüzel kişileri.”
139

 

3.6. Yerel Yönetimlerin Türleri 

Yerel yönetimleri, birkaç açıdan gruplaştırmak mümkündür. Bu kuruluşlar 

genellikle amaçlarına ve niteliğine göre iki bölüme ayrılmaktadırlar. Amaçları 

bakımından, genel amaçlı ve özel amaçlı olarak ayrılırken ve niteliği açısından ise 

temsili ve temsili niteliği olmayan birimler olarak sınıflandırılmaktadır.
140
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3.6.1. Genel Amaçlı Yerel Yönetimler  

Yerel bir topluluğun tüm yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını ve gereksinmelerini 

karşılamakla görevlidir.
141

 Bu kuruluşların genellikle karar organları ve yürütme 

organları seçim yolundan iş başına gelmektedir. Örneğin; Türkiye, Fransa ve İngiltere 

gibi ülkelerin belediye yönetimleri bu şekildedir. Bu tür yerel yönetimler, genel amaçlı 

yönetimler olarak bilinilir, görevleri ve yetkileri kanunlarca belirlenir veya merkeze 

bırakılmış görevlerden başkasını yapmaktadırlar.
142

  

3.6.2. Özel Amaçlı Yerel Yönetimler 

Amaçlar açısından yerel yönetimlerin ikinci türü ise özel amaçlı yerel 

yönetimlerdir. Bu tür birimler, bir ya da birden fazla kamu hizmetini gerçekleştirmek 

üzere kurulurmuşlardır. Mesela; Sağlık, eğitim ve posta gibi hizmetlerin yerine 

getirilmeleri ile görevlendirilmişler. Amerika’daki okul kurulları (School Board)
143

, 

İsviçre’de elektrik, su vb. hizmetlerle görevlendirilmiş tek amaçlı belediyelerin idareleri 

örnek olarak verilebilir.
144

  

Bu tür birimler merkezi devletin taşrada kurduğu özel amaçlı kuruluşlardan 

farklıdır. Özel amaçlı yerel yönetimlerin, ayrı tüzel kişiliği, organları seçimle iş başına 

gelme, ayrı bütçeye ve personele sahip ve merkezi idarenin hiyerarşik denetim altında 

olmayan birimleridir.
145

 

3.5.3. Temsili Niteliğine Sahip Yerel Yönetimler  

İsminden anlaşılacağı gibi bu tür birimlerin karar organları demokrasi veya 

seçimle iş başına gelmektedir. Bu idarelerin, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları 

kanun ile belirlenir ve bunlarla yükümlüdürler. Belirgin örnekleri belediyelerdir. Bu 
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birimler genellikle genel amaçlı birimlerdir.
146

 Bu birimlerin genişliği, nüfusları, 

görevleri ve yetkileri her ülkede farklıdır. Görevleri ve yetkileri her ülkenin politikasına 

göre değişmektedir.
147

  

Temsili niteliğindeki yerel yönetimlerin arasında belediyeler birinci kademede 

gelmektedir. Bazı ülkelerde, şube müdürlükleri, mahalle muhtarlıkları ve mahalle 

komiteleri gibi birimler ikinci ve üçüncü kademede yer almaktadır. Tek düzey ve bazı 

ülkelerde ise iki veya üç düzey bu tür birimlerden bulunmaktadır.
148

  

3.6.4. Temsili Niteliğine Sahip Olmayan Yerel Yönetimler 

Temsili niteliğine sahip olmayan birimlerin sayısı azdır ve giderek azalmaktadır. 

Bu tür birimlerin karar organları seçimle değil belki atama ile iş başına gelmektedir.  

Özel amaçlı yerel birimler olarak kurularak
149

 ve genellikle yetki genişliğe dayalı 

yönetimlerdir. Örnek olarak üçüncü dünya ülkelerinin yerel yönetimleri, Eritre, Nijer, 

Malawi gibi ülkelerin ve Fransa’da ilçe ve yol hizmetleri ile görevli ilçeleri 

(arrondissements) belli bir alanda hizmet sunmakta olan birimler verilebilir.
150

 

3.7. Yerel Yönetimlerin Niteliği  

Yerel yönetimlerin ortaya çıkış tarihi, devletlerin ortaya çıkış tarihine kadar ve 

hatta devletlerin öncesine gider. Yerel yönetimler belli yerel gereksinmeleri karşılamak 

ve yerel hizmetleri yürütmek üzere devletin bir öğesi olarak gelenek durumuna 

gelmiştir. Tarihi süreçte, kimi zaman merkezden yönetim ve kimi zaman yerinden 

yönetim uygulamaları ağırlık göstermiş ve bu durum bazı ülkelerde halen devam 

etmektedir. Yerel yönetimlerin oluşması ve gerekliliği sürekli vurgulanmıştır. Yerel 
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yönetimler, merkezi devletten ayrı bir kamu tüzel kişiliğe sahip olma, nispi özerk 

kuruluşlar olarak ve herhangi bir hiyerarşi altında olmama çabaları gösterilmiştir.
151

 

Yerel yönetimler, belli bir coğrafyada, ulusal hükümetlerin ve eyaletlerin 

alanından daha küçük bir alanda yerel hizmetlerin sunması ile görevli özerk birimlerdir. 

Yerel yönetimlerin dayandığı yer kanunlardır. Yerel yönetimlerin görev, yetki, 

sorumlulukları ve sınırları kanunlarca düzenlenmektedir. Örneğin; Brezilya, Danimarka, 

Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya ve İsveç gibi ülkelerde anayasa ile ABD ve 

Avustralya’da eyalet anayasaları ile Yeni Zelanda, İngiltere ve diğer bazı ülkelerde 

kanunla, Kanada ve Pakistan’da eyalet kanunlarıyla, Çin’de yürütme erkinin kararıyla 

oluşturulmaktadır.
152

 

Kapitalist veya sosyalist sistemleri benimseyen tüm ülkelerde yerel yönetimler 

yönetim sisteminin bir parçasıdır. Yerel yönetimler, serbest piyasa sisteminin gelişmesi 

ve özelleştirme uygulamalarının ortaya çıkması ile önemli yere sahip olmuştur. 1970 

yılından sonra merkeziyetçi ve otoriter yaklaşıma sahip ülkeler yapılarını yerinden 

yönetim ilkesine dayalı uygun düzenlemeler getirmeye başlamışlardır. Yukarıdaki 

gelişmelerle birlikte, yerel yönetimler vazgeçilmez hale gelip ve hizmet sunmasında 

etkin olmuştur. İnsanların beklentileri ve ihtiyaçları artırınca merkezi yönetim birimleri 

beklenen hizmetleri karşılamak üzere yetersiz kalınca, yerel yönetimler beklenen 

hizmetlere cevap vermek için bir alternatif olarak önemlilik kazanmıştır. Yerel 

yönetimler, yerel topluluğun refahını sağlamak için önemli birimlerdir. Her insan, insan 

gibi yaşamak ve tüm yaşam kolaylıklarından yararlanmak istiyor, işte bu tüm beklentiler 

bir yerden, bir adresten (merkezi yönetim) sağlanması zordur. Yerel yönetimler, tüm bu 

gereksinmeleri karşılamak için yerel yetkilere ihtiyaç duymaktadır.
153

 

Yerel yönetimlerin niteliklerini aşağıdaki şekilde sıralamak doğru olabilirdir:  
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1. Yerel yönetimler, sınırları belirlenmiş, idari ve mali bakımdan özerk, personel 

atamasında yetki sahibi ve ayrı kamu tüzel kişiliğini haiz yönetimlerdir.  

2. Yetki, görev ve sorumlulukları kanunla belirlenip, belli bir coğrafyada verilen 

görev ve hizmetlerin yerine getirmeleriyle yükümlüdürler.  

3. Yerel yönetimlerin karar ve kimi zaman yürütme organları seçimle iş başına 

gelir, görevlerin ve hizmetleri yerine getirmelerinde sınırlı bir serbestiye sahiptirler. 

Yerel yönetimler, egemen bir devletin iktidarı altında hizmet vermektedir ve özerkliği 

mutlak olmayıp sınırlıdır.  

4. İdarenin bütünlüğünü sağlamak, kamu yararını gözetmek ve yerel özerkliği 

kötü niyette kullanmamak için, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin üzerinde denetim 

yetkisine sahiptir. Ancak bu denetim hiyerarşik bir denetim değil istisnai bir idari 

vesayet denetimidir.  

5. Yerel yönetimlere, federal devletlerde, federal anayasalar ya da eyalet 

anayasalarında siyasi özerklik statüsü tanınmış ancak üniter devletlerde birer kamu tüzel 

kişileridir.
154

 

3.8. Yerel Yönetimlerin Önemi  

Yerel yönetimler, yaşadığımız çağın bir gereği olarak önemli yere sahiptir. Yerel 

yönetimler, yerel nitelikteki kararların alındığı ve uygulandığı bir alandır. Bu birimler 

bir ülkenin ekonomik, politik ve hukuksal yapısında önemli yeri tutmaktadır. 

Hizmetleri, yerel topluluğun tercihlerine uygun şekilde üretilmekte olup hızlı, ucuz ve 

etkin bir şekilde sunmaktadır. Yerel yönetimler, yerel topluma refahı sağlamakta ve 

yerel tercihlerine uygun hizmetler sunmalarında, yereldeki insanların yaşam kalitelerini 
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yükseltmekte ve kolaylaştırmaktadır. Buradan yerel yönetimler hareketle ülkenin 

ekonomisine, siyasal öğesine ve toplumsal gelişimine katkıda bulunur.
155

  

Yerel yönetimlerin önem kazanması, özellikle 1980’li yıllar ve sonrasında 

ekonomik ve siyaset dünyasındaki gelişmelerle beraber hız kazanmıştır. Bu dönemde 

kamu hizmetlerine talep artmakta ve hizmetler çeşitlenmekte ancak bu hizmetleri 

sağlama konusunda merkezi yönetim yetersiz kalmaktaydı. Merkezi yönetim birimleri 

bir dizi hizmetleri yerel yönetimlere devretmek zorunda kalmışlar.  

Yerel yönetimler, yerel toplumun ihtiyaçlarının giderilebilmesi için verimli, 

etkin ve yerel koşullara uygun kararlar alınarak, gereksinimlere uygun, etkin ve esnek 

bir şekilde hizmet vermektedir. Yerel yönetimler, demokrasinin gelişmesinde de önemli 

rol oynamaktadır. Yerel yönetimlerin karar organları seçimle iş başına gelmektedir ve 

seçimler kanunla belirlenen seçim dönemlerinde bir defa gerçekleşir. Taşrada yaşayan 

insanların belli bir kısmı karar organlarında yer alabilmek için çaba gösterir ve bu 

organlarda daha önce yerleşmiş kişiler ise etkin ve verimli hizmet sunmakla birlikte 

yerel insanların memnuniyetini kazanma doğrultusunda çalışır. Burada sağlam bir 

rekabet ortaya çıkar ve bu rekabet yerel toplumun gelişmesine neden olabilir.
156

 

Yerel yönetimler, merkezi yönetimden yerel hizmet sunmada daha etkindir. 

Bugün birçok ülkede yerel yönetimler, eğitim, sağlık, eğlence, kültür, ulaşım, altyapı, 

çevre temizleme, kanalizasyon, vb. hizmetlerin sunulması ile yükümlüdürler.
157

 

3.9. Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim İlişkisi: Yerel Özerklik 

“Özerklik; bir grup, örgüt, kurum ya da kişinin kendi kendini yönetmesi ya da 

kendi faaliyetlerini dış yönlendirme ya da müdahale olmaksızın 
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düzenleyebilmesidir.”
158

 Özerklik, bir kuruluş veya örgüt bir veya birkaç amaç 

doğrultusuna kurulmuşsa tüm faaliyetlerini amaca doğru herhangi bir müdahale 

olmadan kendi başına yapabilme yeteneğine sahip olmaktır. Elbette bu faaliyetler hiç bir 

zaman yasal ve belirtilen sınırlar dışı olamaz veya bu özerkliği kötü yönde 

kullanılamaz. Çünkü her özerk birimin üstünde egemen denetleyici ve gözetimci bir 

devlet vardır.
159

 

Özerklik sözcüğü, Latince autos ve nomos sözcüklerinden türetilmiş bir 

kavramdır. Autos, kendi/kendini, öz ve nomos yönetme, kural, kuralını koyma, hukuk, 

karar verme anlamlarını taşımaktadır. Özerkliğin sözcük anlamı, kendi kendini 

yönetme, kendi işlerinde özgürce davranma, kendi kurallarının oluşturmasında özgür 

olma, kendi kararlarını verme, özgürce ve herhangi bir sınırlama olmaksızın 

davranabilme vb. anlamları üstlenmektedir.
160

 

Yerel özerk yönetim, merkezi yönetimin sakıncalarını azaltmak, işlerini 

kolaylaştırmak ve iktidar paylaşımını sağlayan bir yönetim biçimidir. Özerkliği, şu 

şekillerde tanımlamak mümkündür: “Kurumların, kendi öz sorumlulukları altında ve 

ülke çıkarları doğrultusunda, kendi hizmetlerini düzenleme hakları” veya “Farklı isimler 

taşıyan birimlerin kendilerini yönetme hakkının anayasalarca güvence altına 

alınmasıdır”. Ya da, özerklik, “Sosyal bir topluluğun ya da tüzel kişiliğin kendilerini 

yöneten kuralların tümünü ya da bir bölümünü bizzat saptayabilmeleri veya anayasa ve 

kanunların çizdiği sınırlar içerisinde davranabilme özgürlüğü ve yetkisi”
161

 olarak 

tanımlamak doğrudur. 

Castoriadis, özerkliği şu şekilde tanımlamaktadır: “Sonu olmayan bir hareket 

dâhilinde kendi kendini yaratan, aynı zamanda hem bireysel, hem de toplumsal bir aklın 
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düşünsel/yansıtıcı eylem tarzıdır”.
162

 Özerkliği “Kurumların içinde bulundukları 

çevreye bağımlı olmaksızın kendi başlarına karar alabilme ve bunu uygulayabilme 

serbestisi”
163

 şeklinde tanımlamak da mümkün olur. 

Yerel yönetimler, hükümran bir devletin belirli bir bölgesinde görevlerini 

sürdürmekte ve yerel görevlerini yerine getirebilmeleri için üst idareler tarafından bir 

takım yetki, güç ve sorumluluk verilmektedir. Üst idareler verdikleri yetki, güç ve 

sorumlukları geri alabilecek ve değişikliler getirecek yetkilere de sahiptirler. Yerel 

yönetimler, kanunlarda belirtilen yetki, güç, sorumluluklar ve sınırlar içerisinde özerklik 

bir özelliğe sahiptirler. Yerel yönetimler hiç bir zaman merkezden bağımsız olamaz, 

çünkü bağımsızlık, özerklikten farklı bir kavramdır. Özerkliğin, sözcük ve tanımlarının 

anlamları gibi, yerel yönetim için de varsaymak ve düşünmek güçtür. Bu nedenlere 

göre, yerel özerklik kavramı nispî bir kavram haline gelmektedir.
164

 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin üç boyutu 

görülmektedir. Bu yönler: siyasi, idari ve mali yönlerdir. Bu boyutlar aşağıda detaylı bir 

biçimde incelenmiştir. 

3.9.1. İdari İlişkiler (İdari Özerklik)  

Yerel özerk kuruluşlar, kendi karar organlarını demokratik bir şekilde iş başına 

getirebilme yeteneğine sahip olma, özgürce karar alabilme, işlerini herhangi bir 

müdahale olmaksızın özgürce gerçekleştirilebilme ve ayrı tüzel kişiliğine sahip olmayı 

ifade etmektedir. İdari özerkliğin önkoşulları: Karar organları seçimle iş başına gelme, 

karar ve uygulama serbestliği ve ayrı tüzel kişiliğine sahip olmadır.
165
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Merkezi ve yerel yönetimlerin arasındaki ilişkiler, siyasal bir nitelik 

taşınmaktadır. Örneğin; Türkiye’de, merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki 

yönetsel gözetim ve denetimi, yerel yönetimleri merkezi yönetime bağlı kılınarak, 

siyasal bir içerik aldığı söylenebilir.
166

 

Anglosakson geleneğini benimseyen ülkelerde de, merkezi yönetim yerel 

yönetimler üzerinde belli bir gözetim ve denetim uygulamaktadır. Sonsuz bir özerklik, 

kötüye gidebilir. Mesela kamu hizmetlerinin gerçekleşmesinde uyumu ve birliği 

bozabilir. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki gözetim ve denetim 

uygulamalarının amaçları; devletin genel yararların korunması, yerel yönetimleri 

yöneten kişilerin kanun dışı işlemlerini önlemek ve bütünlüğü sağlamak olduğu açıkça 

görülmektedir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin üzerindeki gözetim ve denetim 

uygulamalarının şekli ülkeden ülkeye değişmektedir. İdari özerklik, kırtasiyeciliği 

azaltır, idari işlemlerinde kolaylıkların, hızın ve gecikilmelerin önlenmesini sağlayabilir. 

Bir yerel yönetim üzerinde gözetim ve denetim ne kadar hafif ve az ise kanunlarla 

devredilen işlerin yapılmalarında o kadar kolaylık ve hız sağlanmış olacağı 

düşünülür.
167

 

Türkiye örneğinde merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde uygulanan 

denetim ve gözetimin önkoşulları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 a) Denetim ve gözetim yetkisini yönetim organları ve yönetsel yargıları 

kullanabilir. 

 b) Denetim ve gözetim yetkileri kanuna dayanır ve sınırları kanun ile belirlenir. 

Bu yetki kanun ile bir kuruluşa verilir.  
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c) Bu denetim ve gözetim hiyerarşik bir denetim ve gözetim niteliğini 

taşımamaktadır.  

d) Denetim ve gözetim yetkisi devredilmez. Ancak bu yetki kanun ile hangi 

kuruluşlara verilmiş ise o kuruluş kullanabilir. Merkezi yönetimin, denetim ve gözetim 

yetkisi, yerel yönetimlerin, kararları, eylem ve işlemleri, organları, görevli ve personeli 

üzerinde uygulanabilmektedir.
168

  

Yerel özerklik ile idari vesayet denetimi ters ve birbirine zıt orantılıdır. İdari 

vesayet denetimi ne kadar artarsa yerel özerklik de bir o kadar azalır veya denetim ne 

kadar azalırsa özerklik de bir o kadar artmaktadır.
169

 

3.9.2. Siyasi İlişkiler (Siyasi Özerklik)  

Yerel yönetimi ilgilendiren konularda, kanun çıkarma gücüne sahip olma ve 

istediği gibi herhangi bir dış müdahale olmaksızın ve özerk davranmasını sağlayan bir 

yapıyı ifade etmektedir. Siyasi özerkliği benimseyen ülkelerde, eyalet idareleri siyasal 

karar alma ve kanun çıkarma yetkilerine sahipken egemenlik yetkisi ise federal 

devlettedir. Yerel yönetimler anayasa ve kanunlarca verilen yetki ve güç çerçevesinde 

yerel toplumu ilgilendiren konularda kanun çıkarma ve karar alma özgürlüğüne sahip 

bulmaktadırlar. Yerel yönetimler, belirlen çerçevede istediği gibi serbestçe kanun 

çıkarabilir ve karar alabilirler.
170

  

Belediye örgütü siyasal bir yapıdır. Belediye kurumları siyasal süreçlerin içinde 

ve siyasallaşmış bir durumdadır. Siyasi partilerin amacı siyasi gücü ele geçirmektir ve 

bununla ilgili kendi görüşlerine sahiptirler. Bu siyasi partilerin, belediyeler ile ilgili 

kendi ideolojileri ile uyum sağlayan açık görüşmeleri de olmalıdır. Belediyeler, siyasal 

hayatın ve siyasetin oyun kurallarındadır. Devlet, belediyelerle halkın yararı 
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doğrultusunda işbirliği ilişkileri kurmak ve sürdürmek zorundadır. Yerel demokrasi, 

yerelde yaşayanlara ve siyasi partilere yerel yönetimlerin başına gelebilmek için gerekli 

ortamı sağlar. Buradan hareketle devletin siyasi erkinin ele geçirme imkânını da 

sağlamış olabilir.
171

  

3.9.3. Mali İlişkiler (Mali Özerklik)  

Özerk kuruluşlara yasalarca verilen görev ve sorumlulukların yerine 

getirebilmesi için ve merkezi yönetime bağımlı olmadan ayrı mal varlığına ve gelir 

kaynaklarına ihtiyaç duymaları ve kanunlarda belirlediği yetkilerin içerisinde kendi 

kararlarını uygulayabilme gücüne sahip olmaları öngörülmüştür. Yerel özerkliğin 

unsurlarından (idari, mali ve siyasi) birisi olmadan, yerel özerklikten söz etmek güçtür. 

Serbestçe karar alabilmeleri yeterli değildir, bunun yanında ve bu kararları 

uygulayabilmek için yeterli kaynak ve gelire de ihtiyaç vardır. Yerel yönetimlerin 

özerklik oranı kanunlarda belirlenmiştir. Ancak belirtilen çizgilerin dışında faaliyette 

bulunamazlar ve karar alamazlar. Hizmetlerin iyi yürütülmesi ve yerel halkın gerektiği 

ihtiyaçları karşılanmak amacıyla yerel yönetimlere mali özerklik verilmiştir ve bu 

kaynakları kanun dışı ve başka bir amaç doğrultusunda kullanamazlar.
172

 

Yerel yönetimlerin, varlığını sürdürebilmek ve verilen görevleri 

gerçekleştirebilmek için yeterli ve düzenli mali kaynaklara ihtiyaçları vardır.
173

 

Mali özerkliği şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Yerel yönetimlerin merkezi 

yönetimin müdahalesi olmaksızın harcama önceliklerini belirleyebilmesi ve gelirlerini 

yükseltebilme yetkisidir.” Ya da “Yerel yönetimlerin, yerel vergilerin oranını ve vergi 
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matrahlarını dışarıdan bir etki (müdahale) olmaksızın belirleyebilmeleri ve yerel halkın 

tercihlerine uygun mal ve hizmet üretebilmeleridir”.
174
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İKİNCİ BÖLÜM 

AFGANİSTAN’DAKİ YEREL YÖNETİMİN  

TARİHSEL SEYRİ 

 

 

Afganistan, milattan önce üç bin yılında yaşama elverişli ve kalabalık şehirlere 

sahip yerleşimlerin mirası üzerine kurulmuştur. Bu tarihlerde bu topraklarda yaşayan 

insanlar, milattan önce 550 yılına kadar herhangi bir devlete sahip değillermiş. Kabileler 

halinde ve doğal bir şekilde yaşamlarını sürdürüyormuşlar. M.Ö. 539-545 yılları 

arasında bu bölgedeki Büyük Kuruş’un saldırısından sonra, bu topraklar Ahameniş 

(Achaemenian) İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur ve İskender Orta Asya’yı işgal 

ettiğinde bu topraklar onun egemenliğin altına girmiştir.
175

 Ahameniş (M.Ö. 333-545) 

devleti, ülkenin örgütlenmesi ve yönetiminde ayrıcalığa sahipti ve ilk kez bürokrasiyi 

Afganistan’a getirmişlerdir. Bu hükümet Arami
176

 yazısını Afganistan’a getirmiş ve 

bununla da Afganistan’ın tarihi kaydedilmiştir. Ahameniş devletinin siyasi ve mülki 

teşkilatı varmış; öyle ki her büyük ilinde bir vali bulunmaktaymış. İl, bir askeri komutan 

ve bir genel sekreter tarafından yönetiliyormuş ve bu iller özgürlüğe sahipmişler. Vali 

gümüş sikkelerini bastırabiliyormuş, gelir toplama ve harcama işlerinde özgür 

bulunmaktaymış. Aynı durumda da iller Kral’ın iki mobil denetçileri tarafından 

denetlenmekteymiş. Ahameniş devletinin, Afganistan’daki siyasi ve mülki teşkilatının 

etkisi, Fransa’da Roma İmparatorluğu’nun etkisi gibiymiş. Ahameniş devletinin yerel 

yönetimi, günümüzdeki federal devletlerinde yerel yönetim anlayışına benzer bir biçime 
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sahipmiş.
177

 Ahameniş imparatorluğunun egemenliğinden sonra bu bölgedeki insanlar 

uzun bir süre göçebe şeklinde ve kabileler halinde yaşamışlar. Her kabilenin de kendi 

reisi varmış. Daha sonra Kuşanlar’ının (Kuhshan) devleti bu bölgede miladi 40 yılında 

ortaya çıkmış. Kuşanlar’ı yok olduktan sonra, Afganistan 200 yılık bir dejenerasyon 

dönemini atlatmış ve herhangi bir devleti yokmuş. Sonra Akhunlar (Eftalitler-

Hephthalite) ortaya çıkmışlar ve 425 yılında ilk kralları gücü ele geçirmiştir. Bu krallık 

hanedanı, Hindularla yapılan savaşı kaybetmiş ve 528 yılından sonra zayıflamışlar. 

Ondan sonra bir süre Türkler ve Retabel kralları bu topraklarda hüküm sürmüşler.
178

  

Araplar, Afganistan’a 7. yüzyılda saldırmışlar ve 10. yüzyıla kadar İslam 

tamamen bu topraklarda yaygınlaşmış. Safariler ve Tahir’iler hükümetleri Herat ve 

Sistan bölgelerinde kurulmuş. Sonraları Gazneliler İmparatorluğu 977-1186 yılları arası 

bu bölgelere hâkimmişler. Sonra Gurlular 1150-1217 yılları arasında hüküm sürmüşler. 

Bu dönemde idari işler alanında birçok çalışma gerçekleştirilmiştir.
179

 13. yüzyılda 

Cengiz Han döneminde Moğollar bu bölgeye saldırmışlar
180

 ve bu dönemde yönetime 

ve ülke teşkilatına büyük zararlar vermişler. Cengiz Han’ın ölümünden sonra yönetime 

dikkat edilmiş ve yerel yönetimler kurulmuş.
181

 Yaklaşık iki yüzyıl sonra Timur bu 

bölgede egemen olmuş. Bu dönemde yönetim geliştirilmiş. Timur’un torunları, 

şehirlerin inşasına ve gelişmesine özen göstermişler, özellikle de Herat şehrinin 

inşası/gelişmesi konusu dikkat merkezindeymiş. Herat şehri bölgesel kültür merkezine 

dönüştürülmüş.  Herat’ın tarihsel eserlerinin birçoğu Timur’un dönemine aitmiş.
182

  

 16. yüzyılın başında üç imparatorluk aynı zamanda ortaya çıkmış. 1. İran’ın 

Safevi yöneticileri, Afganistan’ın batısındaki bölgelerde hâkimmişler. 2. Hint Moğol 
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hükümdarları 1504’ten Babür Şah dönemine kadar Kabil’i Başkent olarak seçmişler. 3. 

Şibanlılar Hindu Kuş dağlarının kuzeyinden Mavera-ün ‘nehir (Maveraünnehir) e 

uzanan topraklarda hüküm sürdürmüşler. Hotakiyan (Afgan) hanedanının egemenliği 

1709 da ortaya çıkmış ve Nadir Afşar’ın yükselişi ile İran’da, bu hanedanın egemenliği 

1738’de sona ermiş. Nadir Afşar’ın ölümünden (1747) sonra yine bu ülke Afganların eli 

ile yönetilmeye başlamıştır.  

Afganistan’ın yeni kurucusu Ahmet Şah Abdalıdır. Ancak Afganistan’ın çağdaş 

tarihi, Ahmet Şah Abdalı’nın hüküm sürmesinden (1747) itibaren başlamaktadır.
183

 

Tezin ikinci bölümü 1747 yılından 2001 yılına kadar olan kısmı kapsamaktadır. 

Bu kısımda Afganistan’daki yönetim ve yerel yönetim için gösterilen özen ve bu öğeleri 

etkileyen dönemler ele alınmıştır. 1747 yılından 1923 yılına kadar Afganistan’da 

anayasa oluşturulmamıştır ve ülke yönetimi ile ilgili herhangi yasal bir çerçeve yoktu; 

her şah yönetime geldikten sonra yönetim sistemi de onunla beraber değişirdi. Ama 

genel olarak her dönemde merkezi ve yerel otoriteler vardı. Yönetim biçimi ise 

farklıydı. 

1. Ahmet Şah Abdalı (1747-1773)  

Ahmet Şah Abdalı, Afgan devletinin ilk kurucusudur. Ahmet Şah Abdalı, 

Horasan ve Hindistan’da geniş bir imparatorluk kurdu. Afganistan’ın çağdaş tarihi, 

Ahmet Şah Abdal’ının döneminden itibaren başlamaktadır.
184

  

Çalışmada bu dönemin idari sistemi ve özellikle yerel yönetimi tartışılmıştır. 

Ancak askeri sistemi ve yönetimi araştırmanın kapsamı dışına çıkacağı için bu kısımda 

yer verilmemektedir. 

Ahmet Şah Abdalı, idari ve askeri teşkilatlara dikkat etti, yurt içi ve yurt dışı 

organizasyonlarını geliştirdi. Ahmet Şah Abdalı’nın kamu yönetimi ikiye ayrılmaktaydı,  
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ülke işlerinin yönetimi (ülke yönetimi) ve taşra yönetimi. Yönetim sistemi, mülki ve 

askeri olmak üzere ikiye ayrılarak, mülki kısmı güvenlik ve kamu yönetimine 

bölünmekteydi. Ahmet Şah Abdalı, güçlü merkezi bir devletin (merkezi yönetim) 

kurulmasını istemekteydi. Ülke yönetimi, İran’da Safevi döneminin idari sistemine 

dayanmaktaydı. Ama Ahmet Şah Abdalı’nın idari sistemi feodal bir sistem şekline 

dönüştürülmüştür. Yönetimlerin başında bir dizi kabile liderleri bulunmaktaydı.
185

 

Ahmet Şah Abdalı, gerekli ve olağanüstü zamanlarda, kendi veliahdına yetkiyi 

devrederdi ama uzlaşma, savaş, antlaşmalar ve üst düzeydeki memurların atamaları gibi 

işleri kendisi üstlenmekteydi. Ahmet Şah Abdalı döneminde merkezi ve yerel otoriteler 

vardı: 
186

 

1.1. Merkezi Yönetim  

Şah, tüm idari, askeri ve adli teşkilatların başında bulunmaktaydı, sınırsız güce 

sahipti ve Şah’ın kararı son ve kesin karar sayılırdı.
187

 Ahmet Şah Abdalı,  merkezi 

idarenin önemli işlerini çeşitli örgütlemelerin eli ile yapmaktaydı. Bu örgütler aşağıdaki 

bölümlerde tek tek incelenmiştir:  

1.1.1. Meclis  

Meclis 9 kişiden oluşmaktaydı. Bu meclis idari, askeri ve genel siyasi işler ile 

ilgili Ahmet Şah Abdalı’ya danışmanlık yapmaktaydı. Genellikle bu kişiler kabilelerin 

liderleri ve toplum içindeki seçkin kişilerden seçilmekteydi. Şah tarafından verilen 

konuları değerlendirip kendi kararlarını Şah’a sunuyorlardı. Bu meclis Şah’la sürekli 

fikir alış verişinde bulunuyorlardı. Bu kuruluş günümüzdeki parlamento konumuna 

benzemektedir.
188
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1.1.2. Başbakan  

Yürütme işleri ile görevlidir. Şah’ın yakın iş arkadaşlarındandır. Önemli 

görevleri: Şaha danışmalık yapmak, Şah’ın emirlerini uygulamak, tüm merkezi ve yerel 

otoritelerin, yurt dışı idarelerin ve iç politikanın kontrol edilmesi.
189

  Gerektiğinde 

askeri işler başbakana devredilirdi. Bu dönemin başbakanı günümüzdeki başbakanın 

görevlerini yapmaktaydı.
190

  

1.1.3. Mali İdare (Maliye Bakanlığı)  

Bu idarenin görev alanı ve personeli başka idarelere göre genişti ve şu görevlerin 

yerine getirilmesi ile yükümlüydü: Doğrudan ve dolaylı vergilerin; tarım vergisi, devlet 

varlıkları, ticaret, krediler, tahıl depoları vergilerin tahsilatı ve başka vergi işlerinin 

yönetilmesi ile sorumluydu. Tüm devlet varlıkları, paraları ve altınları veznedara aitti.
191

 

Mali idarenin görevlisi, saray ve formalite işleri ile de sorumlu tutuluyordu.
192

 

1.1.4. Yargı (Dini Mahkeme)  

Adli ve yargı yönetimi başında bir kişi kadıların başı (kadı-el kudat) adıyla 

bulunmaktaydı. Polis ve memurların işledikleri suçların yargılamasından sorumluydu. 

Üst düzeydeki memurların yargılamaları için ayrı bir kuruluş bulunmamaktaydı. Bu 

yönetimin işleri, memurlar ve yargıçlar tarafından yerine getirilirdi. Tüm yargı işleri 

İslam hukukuna dayanmaktaydı. Taşradaki cezai işler yargıcın emriyle muhtesip 

(zabıta) tarafından yürütülmekteydi. Alışveriş işleri, ağırlıkları belirleme, önemli 

eşyaların fiyatını belirleme gibi işleri yargı erkinin bir memuru yerine getiriyordu ki 

şimdi bu işler belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.
193

 Yargı idaresi, 

günümüzdeki yargı erki konumundaydı.
194

 Bu dönemde askeri mahkemeler vardı bu 

mahkemelerin sorumluğunu üstlenen kişiye askeri yargıç denirdi. Askeri memurların 
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işlemleri bu yargı tarafından denetliyordu. Merkezdeki ve taşradaki yargıçlar Şah 

tarafından atanmaktaydı.
195

 

1.1.5. Sekreterlik  

Önem ve teşkilat genişliği açısından mali idareden sonra gelmektedir. Doğrudan 

başbakana karşı sorumlu ve bağlıydı. Aslında başbakanlık işlerinin yürütülmesiyle 

görevliydi. Şah’ın ve başbakanın kararnameleri ve emirleri bu idarede kaydediliyordu. 

Bir kişi sekreter adıyla bu idarede tüm belgelerin ve kararnamelerin saklamasından 

sorumluydu. Bu birim günümüzdeki arşiv görevlerini yerine getirmekteydi.
196

 

1.1.6. Diğer  

Sarayda kabilelerin bazı liderleri ve toplumda etkili kişiler de vardı; bu kişilerin 

belli görevleri yoktu ama gerektiğinde Şah tarafından askeri ve ülke işleri ile ilgili 

işlemlerde görevlendirilmekteydi. Bu kişilerin sarayda bulunması daha çok siyasi amaç 

gütmekteydi.
197

 

Yukarıda anlatılan teşkilatların yanında, sarayda bazı başka teşkilat ve özel 

işlerle görevlendirilen kişiler de bulunmaktaydı. Saraydaki teşkilatın ve görevli kişilerin 

görevleri genellikle Şah’a yardım sağlamaktı.
198

 

1.2. Taşra ve Bölgesel Yönetimler (Taşra Örgütleri) 

Ülkenin mülki bölüşümü (idari birim) illere ve büyük hükümetlere (Ala 

Hükümetlere) ayrılmıştı. İllerin coğrafya ve siyaset alanı büyük hükümetlerden genişti. 

Ülke aşağıdaki iller ve büyük hükümetlere bölüşmekteydi:  

1.2.1. İller 

1. Kandahar. 

2. Herat. 

3. Kabil. 
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4. Mezar i şerif (Belkh). 

5. Horasan (şimdi İran’ın egemenliğinde). 

6. Bedehşan.  

7. Pencab (şimdi Pakistan egemenliğinde). 

8. Keşmir (şimdi Hindistan ve Pakistan sınırında). 

9. Şikarpor (şimdi Pakistan egemenliğinde).  

10. Sind (şimdi Pakistan egemenliğinde). 

11. Çeç Hazara (şimdi Pakistan’ın bir bölgesinde).  

12. Multan (şimdi Pakistan’ın egemenliğinde).  

13. Sar Hint (şimdi Hindistan toprağında).   

1.2.2. Büyük Hükümetler 

1. Ferah.  

2. Maymana.  

3. Bedehşan.  

4. Gazni. 

5. Lağman. 

6. Peşaver (şimdi Pakistan egemenliğinde). 

7. Dera Ismael Han (şimdi Pakistan egemenliğinde).  

8. Dera Gazi Han (şimdi Pakistan egemenliğinde). 

9. Kalat.  

Her il, mahallelere, şehirlere ve köylere ayrılıyordu, her mahallede bir hâkim 

bulunmaktaydı ve hâkim Şah tarafından göreve atanırdı. Hem de her ilde bir asker 

komutanı bulunuyordu ve bu kişi de Şah tarafından atanırdı. Görev yapan başka 



53 
 

memurlar hâkim veya bakan tarafından atanırlardı. Her hâkimin iki yardımcısı olurdu ve 

bazı durumlarda bölgenin hâkimi güvenlik işlerini de üstlenmekteydi. Valilere hükümet 

temsilcileri denirdi. Valilerin mali, cezai ve bütçe özerklikleri vardı. Gelir azaldığı 

zaman, valilere soruşturma yapılırdı. Şu birimler ve görevliler de valinin etkisi altında 

görev yapıyordular: Ordu komutanı, yargı memurları, küçük komutanlıklar, gardiyanlar, 

mülki ve askeri idareler, vergi idareleri, gümrük idaresi, ulaşım idaresi, limanı 

görevlileri, kanalizasyon, belediyeler vb.
199

 

İlin şehir ve köylerinde bulunan reisler, yerel halk tarafından seçilirdi ve vali 

tarafından onaylanırdı. Bu reislere, muhtar, lider veya sultan denilirdi. Bu kişiler vergi 

toplamak ile görevliydiler.
200

 

İl yönetimleri ve alt kademedeki birimleri, merkezdeki yönetimler gibi feodal 

niteliği taşımaktaydı. Genellikle büyük ilerin yönetimleri ve imparatorluğun öğesini 

oluşturan iller Şah’ın oğulları tarafından yönetilirdi. Eğer Şah’ın oğullarının yaşı 

küçükse, bir kişi yardımcı olarak onlara il yönetiminde yardım ederdi.
201

 Uzakta 

bulunan iller, yerel liderler tarafından yönetilirdi.
202

 

Ahmet Şah Abdal’ının ölümünden (23.10.1772) sonra, oğlu, Timur Şah Abdalı 

(1773-1793) Afganistan’ın padişahı olarak gücü ele geçirdi ve saltanata oturdu. Timur 

Şah Abdalı’nın 20 yılık hükümet döneminde yönetim açısından göze çarpıcı bir 

değişiklik yapılmadı ve babasının yönetim sistemini devam ettirdi. Bu 20 yılık dönemde 

başkent Kandahar’dan Kabil’e getirildi. Timur Şah Abdalı, güçlü bir merkezi yönetim 

istemekteydi ve bunun için yerel hanların ve feodallerin güçlerini zayıflatmaya başladı. 

Buna karşılık yerel feodaller ve hanlar da saltanatın gücünün sınırlı (anayasal hükümet) 

olmasını istiyorlardı.  Timur Şah Abdalı, büyük illerin yönetimini oğulları arasında 
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paylaştırdı. Bu dönem Ahmet Şah Abdalı’nın kurduğu yönetim sistemiyle devam 

etmiştir.
203

 

Timur Şah Abdalı 19.05.1793 tarihinde vefat etti. Oğlu Zaman Şah (1793-1801) 

kabile liderlerinin kararı ile Afganistan padişahı olarak ilan edildi. Bu dönemde de 

yönetimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zaman Şah, ülke yönetiminde ve siyasette 

Ahmet Şah Abdalı’nın yöntemini takip etti. Kardeşi Şah Mahmut ile bir iç savaş 

neticesinde, iktidardan alındı ve Şah Mahmut (1801-1803 ve 1909-1818) iki defa 

Afganistan’ın Şah’ı oldu. Birinci iktidar dönemi iki senelik bir dönemdi ve genellikle 

kardeşleri ile savaşla geçti. Bu dönemde, Şah Mahmut’un Afganistan’ın bütün 

topraklarında egemenliği yoktu. Egemenliğinin alanı başkent ve birkaç şehir ile 

sınırlıydı. Bu iki yıllık dönemde, feodaller yeniden güçlendi ve merkezi yönetim çok 

güçsüz duruma düştü. Şah Mahmut’un birinci iktidar dönemi 1803 Temmuz ayında 

sona erdi. Kardeşi, Şah Şuca savaş yoluyla iktidara geldi. Şah Şuca da iki defa 

padişahlık yaptı (1803-1809 ve 1839-1843).
204

 

 Şah Mahmut (1801-1804 ve 1809-1818) ve Şah Şuca’nın (1803-1809 ve 1839-

1843)  padişahlık dönemlerinde merkezi yönetim ve yerel yönetime dikkat edilmedi ve 

eski sistemi uyguladılar. Bu dönemlerde merkezi yönetim çok güçsüzdü ve ülke ayrı 

ayrı hükümetlere dönüşmüştü. Merkezi yönetim sadece birkaç bölge ile sınırlıydı. Başka 

bölgeler kardeşleri ve feodaller tarafından yönetilirdi.
205

 

2. Emir Dost Muhammed Han (1826-1836 ve 1842-1863)  

Bu dönemde, ülke yönetim işleri, yüksek düzeydeki pozisyonlar, yürütme işleri 

ve bakanlıkların yönetimi kabile liderlerine verilmişti. Ama illerin yönetimi, Emir’in 

oğullarının elindeydi. Her ilin gelir ve giderleri onlara aitti. Gelir, giderlerden fazla 

                                                           
203

 Ğubar, Mir Ğulam Muhammed, a.g.e., s. 372-379. 
204

 Ğubar, Mir Ğulam Muhammed, a.g.e., s. 372-379. 
205

 Bahtiyarı, Danış, Muhammed Kasım, a.g.e., s. 9-35. 



55 
 

olduğunda, fazla gelir merkezi yönetime gönderildi. İler (valilikler), günümüzdeki 

yerinden yönetim anlayışına göre yönetilirdi. Her ilin kendi gelir ve giderleri vardı. 

Bütçelemede tam özerklik ilkesine göre hareket edilmekteydi. Her il özgür bir 

yönetimle vali tarafından yönetilirdi ve özerk bölge olarak anlaşılırdı.
206 

Emir Dost Muhammed Han döneminde, görünüşte Afganistan’ın yönetim 

sistemi, krallık sistemine benziyordu ama aslında aristokratik bir şekilde yönetiliyordu; 

çünkü ülke bir dizi kabilelerin liderleri ve hanları ile yönetilmekteydi.
207

 

Emir Dost Muhammed Han hükümet döneminde, Afganistan ile İngiltere 

arasında ilk savaş yapıldı.
208

 

3. Emir Şer Ali Han (1863-1867 ve 1868-1879)  

Emir Şer Ali Han, iki dönem padişahlık yaptı. Birinci dönemi kısa süreliydi ve 

genellikle savaşta geçti. İkinci döneminde on yıl yönetim ile ilgili farklı alanlarda 

reformlar gerçekleştirdi. Afganistan tarihinde bu dönemde ilk defa modern kabine 

kuruldu ve bu kabineye yetenekli ve liyakatli kişiler alındı. Görev ayrımı bakanlıklar 

arasında gerçekleştirildi. Bu kabineye eski dönemlerdeki gibi Şah’ın kendi ailesinden ve 

kabile liderlerinden kişiler seçilmedi. Kabine şu idarelerden oluşmaktaydı: 

1. Başbakanlık.  

2. İçişleri Bakanlığı.  

3. Dışişleri Bakanlığı.  

4. Savunma Bakanlığı. 

5. Maliye Bakanlığı.  

6. Hazine Bakanlığı.  
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7. Şah Sekreterliği.
209

 

Bu dönemde sürekli devlet konseyi de kuruldu, bu konseyde 12 kişi yer 

alıyordu. Bu konsey tüm ülkenin durumunu değerlendirip ve karar alırdı hem de Şah’a 

danışmalık görevini üstlenirdi. Bu dönemin konseyi günümüzdeki Ulusal Meclis 

konumundaydı.
210

 

1865 yılında ülkenin durumunu değerlendirmek ve Şah’ın durum ile ilgili ne 

yapacağına dair 2000 kişiden oluşan geçici bir meclis kuruldu. Şah bu meclisin 

kararlarını uyguladı.
211

 

Bu dönemde ülkenin idari sistemi merkeziyetçilik sistemine (merkezden 

yönetim) dayanmaktaydı. Belh ve Maymana illeri muhtarlık sistemi ile yönetiliyordu, 

Şah bu illeri merkezi yönetimin kontrolü altına aldı ve güçlü bir merkezi yönetimi 

kurdu.
212

  

Bazı tarihçiler Emir Şer Ali Han’ı ilerici ve medeniyet sever bir kişi olarak 

anlatıyorlar. Şah ülke gelişmesini ve ilerlemesini, reformlarda görüyordu ve bunun için 

idari, askerlik, kültür, tarım ve başka alanlarda reformlar gerçekleştirdi.
213

  

Yönetim alanında önemli ve parlak reformlarından biri; kabine kurmak, 

yetenekli ve liyakatli kişileri görevlendirmek ve tüm bölge ve illeri merkezi yönetimin 

kontrolü altına almaktır.
214

 Bu dönemde yönetim alanındaki gelişmelere katkıda 

bulunan kişi de Seyyid Cemaleddin Afgan (1838- 1897) olmuştur. Seyyid Cemaleddin 

Afgan Şah’ın sarayında bulunuyordu, ülke yönetimi ve reformlarla ilgili Şah’a 

danışmanlık yapıyordu ve sarayın önemli kişilerinden biri idi.
215
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4. Emir Abdülrahman Han (1880-1901)  

Emir Abdülrahman Han, padişah olduktan sonra, ülkenin idari, teşkilatı ve askeri 

sistemleri, İngiltere’nin iki defa saldırısından dolayı çökmüştü. Güçsüz bir merkezi 

yönetim bulunmaktaydı ve bölgeler ve iller genellikle kabile liderleri ve feodaller 

tarafından, merkezi yönetimle ilişkisi olmadan yönetilirdi.
216

 

Emir Abdülrahman Han, ülke yönetimi yolunda bir dizi reformlar yapmaya 

başladı, Emir Abdülrahman Han, güçlü merkezi bir yönetimi feodalizm koşullarına 

uygun olarak kurdu. Han’ın yönetim sistemi tam bir otokrasi sistemi idi. Çünkü 

Emir’in, teşkilatında başbakan ve bakanlar yoktu, tüm kurulların başında kendisi 

bulunmaktaydı. Merkezi yönetim, iki yönetim kurulu tarafından yönetiliyordu. Birincisi, 

saray konseyi (meclisi) ikincisi de mülki hanların kurulu. Birincisi, bir dizi kabile 

liderleri, memurlar ve din adamlarından oluşmaktaydı ve bir kabine itibarını taşıyordu, 

ikincisi ise krallığın aile üyeleri, hanlar ve din adamlarından oluşturulmuş ve meclis 

itibarını taşımaktaydı. Her iki kuruluşun da hiç yetkisi yoktu. Sadece danışmanlık 

görevlerini yapıyordu ve sembolik kuruluşlardı.
217

 

Emir Abdülrahman Han, daha çok ordu üzerinde odaklanıyordu ve güçlü bir 

ordu kurmayı planlıyordu. Çünkü ülke ve çağ durumlarına göre güçlü bir orduya ihtiyaç 

duyulmaktaydı. Ülke yönetimi için de güçlü bir orduya ihtiyaç vardır diye çaba 

gösteriyordu.
218

 

Bu dönemde ülke dört büyük ile bölünmekteydi; Türkistan, Kabil, Herat ve 

Kandahar. Görev ayrımı, vergi tahsilatı ve yargı alanında önemli reformlar bu dönemde 

gerçekleştirildi.
219
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5. Emir Habibullah Han (1.10.1901- 20.02.1919)  

Emir Habibullah Han, Emir Abdülrahman Han’ın oğlu, 01.10.1901 tarihinde 

Afganistan’ın padişahı oldu. Emir Habibullah Han’ın padişahlık döneminde, ülke 

yönetim sisteminde bir dizi reformlar yapıldı. Emir Abdülrahman Han’ın, baskıcı, sert, 

otokrasi ve baskın merkeziyetçi yönetim sistemini değiştirdi.
220

 Bu dönemde şu 

bakanlıklar kuruldu ve görev ayrımı yapıldı: Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 

Maliye Bakanlığı; Savunma ve Maliye bakanlıkları, Şah’ın denetimi altında görev 

yapmaktaydılar. İçişleri Bakanlığı ise Şah’ın denetimi altında değildi ve kendi iş 

alanında özgür bırakılmıştı, bu Bakanlığın başında Şah’ın kardeşi Nasrullah Han 

bulunuyordu.
221

 

 Yerel yönetim ile ilgili tarih ve yerel otoriteler kitaplarında bu döneme ait göze 

çarpıcı ve ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Sadece ülke yönetimi ile ilgili yeterli 

olmayan birkaç bilgi vardır.  

6. Emir Amanullah Han (21.02.1919-14.01.1929)  

Bu dönem aydınlanma, yenilik ve modernleşme ile anılan bir dönemdir. Bu 

dönemde, Afganistan’ın bağımsızlığı İngiltere’den kazanıldı, birinci Anayasa’sı (1923) 

oluşturuldu ve idari, siyasi, sosyal-kültürel, ekonomik ve hukuksal alanlarında reformlar 

yapıldı. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu dönem Afganistan’ın tarihinde 

önemli yer tutmaktadır. Genellikle Afganistan’ın yönetimin geçmişi bu tarihten itibaren 

araştırmalarda ele alınır.
222
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Anayasa, Teşkilatın Temel Nizamnamesi ve Mülki Bölüşüm’ ün 

Nizamnamesine göre, Afganistan’ın genel yönetim sistemi ikiye ayrılmıştı; birincisi 

merkezi yönetim ikincisi ise yerel otoriteler.
223

 

6.1. Merkezi Yönetim  

Merkezi yönetim başında Şah bulunmaktaydı ve devlet şu şekilde örgütlenmişti; 

Başbakan, yedi bakan (bakanlık), Danıştay konseyi (konsey ile ilgili bu kısmın sonunda 

bir alt başlık altında bilgi verilmiştir) ve özerk sağlık yönetimi ki bu kuruluş doğrudan 

Şah’a karşı sorumluydu. Devletin bu yapısı, Teşkilatın Temel Nizamnamesinin birinci 

maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: “a) Afganistan’da ülke yönetiminden, bakanlar 

kurulu ve özerk yönetim sorumludur; b) Bakanlar, bakanlıklarda denetimi gerek 

duydukları zaman, Şah’a arz ederler, kurallara göre bir grup denetim ekibi Şah 

tarafından belirlenip gönderilecektir; c) Memurların sürekli denetimi için, denetim 

ekibi, bakanların isteklerine göre uygun görüldüğü zaman Şah tarafından 

gönderilecektir. Denetimciler, özel nizamnameye göre davranacaklar; d) Merkezi 

yönetim, bakanlıklar ve özerk yönetimden oluşmaktadır; e) Bakanlıklar şu şekildedir: 

Savunma, Dışişleri, İçişleri, Adalet, Maliye, Eğitim ve Ticaret Bakanlığı, Danıştay 

Konseyi; f) Sağılık özerk yönetimi, diğer bakanlıklar gibi Şah’a karşı sorumludur.”
224

 

Başbakan ve bakanlar Şah tarafından atanırdı.
225

 

Bu dönemin yönetim sistemi, merkeziyetçilik sistemine dayanmaktaydı. 

Anayasa’nın 6. maddesine göre, “Ülke, bakanlar tarafından yönetilir ve bakanlar Şah 

tarafından görevlendirilir. Her bakan kendi bakanlığının yönetiminden sorumludur.”  

Anayasa’nın 23. maddesine göre, hükümet bakanlar kurulu tarafından yönetilirdi. 
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Bakanlar kurulunun başkanlığını Şah üstlenmekteydi; Şah olmadığı zamanlarda bu 

görevi başbakan üstlenirdi. Anayasa’nın 7. ve 28. maddesine göre başbakan diğer 

bakanlar gibi Şah tarafından görevlendirildi.
226

 

6.1.1. Danıştay Konseyi  

Afganistan’ın idari sistemi, Fransa’daki idari sisteme göre düzenlenmişti. 

Danıştay Konseyi merkezde ve danışma meclisleri illerde oluşturulmuştu. Bununla 

beraber Afganistan’da ikili adli bir sistem ortaya çıktı. Şöyle ki, iki çeşit mahkeme 

oluşturuldu, biri adli mahkeme ikincisi ise idari mahkemeler. İdari mahkemeler, devlet 

memurlarının, devlet ve memurlar arasındaki davaları işletiyordu. İdari mahkemeler, 

Danıştay Konsey’inin bir birimi olarak görev yapmaktaydı. Konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için aşağıda hem Danıştay Konsey’inin hem de idari mahkemelerin yapı 

ve görevleri ayrı başlıklar altında tartışılmıştır. 

1923 tarihli Anayasası’nın 39-49. maddelerinde konseyin yapı ve görevleri 

açıklanmıştır. 39. maddesine göre “Danıştay Konseyi merkezde ve danışma meclisleri 

illerde oluşturulacaktır.” 40. ve 41. maddelerine göre “Konseyin üyeleri iki şekilde 

seçilecek; yarısı Şah tarafından atanacak, ikinci yarısı ise halk tarafından seçilecek. 

Atanan ve seçilen üyelerin sayıları eşittir.”
227

 

6.1.1.1. Danıştay Konseyinin Görevleri  

Ticari, ekonomik, eğitim, vergi, toplum hakları ve başka konularda devlete 

danışmanlık yapmaktır. Bu konsey, yasama görevleri ile de sorumluydu. Aslında bir 

yasama erkinin konumundaydı.
228

 

Yasama ile ilgili görevleri iki biçimdeydi; birincisi, Anayasa’nın maddelerinin 

yorumlanması ikincisi ise kanunların, tedarik, kodlama, inceleme, yorumlama ve 
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düzeltmeleri idi. Yukarıdaki yasama ile ilgili görevleri, Anayasa’nın 71. ve 46. 

maddelerinde açıklanmıştır. Konseyin yasama ile ilgili görevleri, Afganistan 

Teşkilatının Temel Nizamname’sinin 75. maddesinde şu hükümle bulunmaktadır. “Ne 

zaman bir konuda kanun koyma ihtiyacı duyulursa, kanun tasarısı o bakanlık veya özerk 

yönetim tarafından düzenlenip Danıştay Konseyine gönderilecektir. Danıştay Konseyi 

gerekli eklemeleri ve değişiklikleri kanunda yaptıktan sonra bakanlar kuruluna 

sunacaktır. Bakanlar kurulunun ve Şah’ın onayından sonra kanun ilgili bakanlığa 

gönderilecek ve uygulanacaktır.” Bugün kanunların kodlama ve inceleme işlerini Adalet 

Bakanlığı (Adliye Bakanlığı) üstlenmekte ve Anayasa yorumlama görevi, yüksek 

mahkeme tarafından yerine getirilmektedir.
229

 

6.1.1.2. İdari Mahkemesi  

Temel Teşkilatın Nizamname’sinin 163. maddesine göre, memurların suçları, 

ikiye ayrılmaktaydı. Bunlar görev dışı suçlar ve görev ile ilgili suçlar olarak 

sıralanmıştır. Birinci suçlar başka insanların suçları gibi adli mahkemelerde 

soruşturulurdu, ikinci şekildeki suçlar ise idari mahkemelerde soruşturulurdu. İdari 

mahkemeler üç aşamadan (kademe) oluşturulmaktaydı. Bunlar; ilk, orta ve yüksek 

mahkemelerdi. Bu mahkemelerin tümü, Danıştay Konsey’inin yapı ve teşkilatı içinde 

yer almaktaydı.
230

 İdari mahkemelerin, yapı ve görevleri Temel Teşkilatın 

nizamname’sinde şu şekildedir:  

63. madde: Devlet Konseyi, mülki müzakerelerin merkezidir.
231

 

64. madde: Devlet Konseyinin görevleri iki şekildedir; 1. Mülki işlemlerin 

düzeltilmesi, yani tüm kanunların tasarısının düzeltilmesi ve yorumlanması ve onların 
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maddelerinde eklemler ve değişikler getirmek. 2. Mülki memurların suç işlemeleri 

durumunda mahkeme edilmeleridir.
232

 

65. madde: Devlet Konseyi bir başkan tarafından yönetilir. Başkan bakanlar 

kurulunun üyesidir.
233

 

66. madde: Üç kişi birinci, ikinci ve üçüncü başkan yardımcıları, birkaç kişi üye, 

bir kişi sekreter, bir kişi başkâtip ve gerekli ölçütte kâtip Devlet Konsey’inde 

mevcuttur.
234

 

67. madde: Devlet Konseyinin üyeleri iki şekildedir; seçilen ve görevlendirilen. 

Seçilen üyeler her ilin halkı tarafından seçilir ve Devlet Konseyine gönderilir. Seçilecek 

üyelerin seçimi ayrı seçim bölümüne göre yapılacaktır.
235

 

70. madde: Devlet Konseyinin iki üyesi, üçüncü başkan yardımcısının başkanlığı 

altında ilk memurların mahkemesini oluşturur. İlk mahkeme, Şah tarafından 

görevlendirilen tüm memurların herhangi bir suçunu soruşturabilir. Aynı zamanda 

merkezdeki bakanlıkların memurların suçlarını da soruşturabilir.
236

 

71. madde: Devlet Konseyinin dört üyesi ikinci başkan yardımcısının 

başkanlığın altında orta memurların mahkemesini oluşturur. İlk memurların 

mahkemesinin ve il meclislerinin gönderilen kararları ile görevlidir.
237

 

72. madde: Devlet Konseyinin genel başkanı, birinci yardımcısı ve başka 

mahkemelerde üye olmayan beş üyesi ile memurların yüksek mahkemesini 

                                                           
232

 1923 Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamnamesi.  
233

 1923 Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamnamesi.  
234

 1923 Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamnamesi.  
235

 1923 Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamnamesi.  
236

 1923 Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamnamesi.  
237

1923 Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamnamesi.  



63 
 

oluşturulurlar. Memurların yüksek mahkemesinin başkanı, Devlet Konseyinin 

başkanıdır. Yüksek mahkeme, orta mahkemenin kararlarını değerlendirecektir.
238

 

73. madde: Devlet Konseyinin diğer seçilen ve görevlendirilen üyeleri, Devlet 

Konseyi başkanının ve birinci yardımcısının başkanlığı altında Konseyin diğer işleri ile 

görevlidirler.
239

 

74. madde: Memurların mahkemesi olmayan zamanlarda, Devlet Konseyinin 

tüm üyeleri birlikte Konseyin diğer işlemlerini yapacaklar.
240

 

Bakanların soruşturulması ile ilgili, 1923 Anayasa’sının 56. maddesine göre: 

“Gerekliğinde bakanların soruşturulması için ayrı geçici özel Yargıtay oluşturulacak, 

verilen görevi yaptıktan sonra iptal edilecektir.”
241

 

6.2. Taşra Örgütleri  

Ülkenin yönetim sistemi, merkeziyetçilik sisteme dayanmasına rağmen, taşra 

yönetimleri nispî özerkliğe sahiptiler.
242

 Bu dönemde taşra yönetimlere geniş ölçüde 

yetki devredilmişti. Bazı kaynaklara göre bu, âdem-i merkeziyetçiliğin doğrultusuna bir 

hareket ve göstergeydi.
243

 Anayasa’nın 63. maddesinin 1. Fıkrasına göre “Taşra 

yönetimler üç ilke temelinde görev yapmaktaydı; 1. Yetki genişliği. 2. Görev ayrımı. 3. 

Sorumluluğun belirlenmesi (sorumluluk). Taşra yönetimlerin, tüm memurlarının 

görevleri kanunlarda belirlenmiş ve ayrılmıştır ve memurların yetkileri kanunla 

sınırlıdır. Her memur kendi işlemlerinden bir üst düzeydeki amirine karşı sorumludur.” 

Bu maddeden anlaşılacağı gibi, taşra yönetimlerin yönetimi, yetki genişliğine, 

görevlerin ayrılması ve sorumluluk belirlenmesine dayanır. Yetki genişliği ve 
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işlemlerinden sorumlu olma kısmı özerkliğin ve âdem-i merkeziyetçiliğin bir türüdür.
244

 

Taşra yönetimleri, merkezi yönetim tarafından denetlenirdi ve bu durum Fransa’nın 

idari sistemine benzer bir yaklaşımdı. Taşra yönetimler İçişleri Bakanlığına 

bağlıydılar.
245

 

İdari birimler 1923 tarihli Anayasa’sında beş kademeli bir biçimde tasarlanmıştı:  

1. İller: Başında vali bulunmaktaydı.  

2. Yüce Hükümetler: Başında yüce hâkim bulunmaktaydı. 

3. Büyük Hükümetler: Başında büyük hâkim bulunmaktaydı. 

4. Hükümet: Başında hâkim bulunmaktaydı.  

5. Mahalleler: Başında muhtar bulunmaktaydı.
246

 

İdari birimleri, Afganistan’ın Mülki Bölüşüm Nizamname’sinin birinci 

maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır:  

1. Afganistan, mülki bölüşüme göre, illere ve yüce hükümetlere bölünmektedir. 

2. İller ve yüce hükümetler, büyük hükümetlere, hükümetlere ve mahallelere; 

büyük hükümetler, hükümetlere ve mahallelere; hükümetler mahallelere ve mahalleler 

köylere bölünmektedir.  

3. Afganistan’da beş il ve dört yüce hükümet vardır; iller: Kabil, Kandahar, 

Herat Türkistan, Katağan ve Badahşan. Yüce hükümetler ise Doğu Bölgesi, Batı 

Bölgesi, Farah ve Maymana.  

                                                           
244

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 161-163. 
245

 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 33-34. 
246

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 161-163. 



65 
 

4. İller, vali yardımcıları tarafından ve yüce hükümetler yüce hâkimler 

tarafından yönetilir. Sadece Kabil’in vali yardımcısı, vali olarak tanımlanmaktadır. 

Başka illerin valileri vali yardımcısı olarak tanılamaktadır. 

5. Büyük hükümetler, büyük hâkim tarafından, hükümetler, hâkim tarafından ve 

mahalleler muhtar tarafından yönetilir. Her köyün bir muhtarı vardır. Hükümetlerde üç 

mahallelerde iki kademe vardır. 

5. Farklı kademeli hâkimler ve muhtarlar arasında yetki ve hizmet açısından hiç 

farklılık yoktur. Sadece hükümetlerin ve mahallelerin büyüklük ve önemi açısından 

hâkimler ve muhtarlar arasında devlet tarafından kademeler koyulmuştur.
247

 

Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamname’sinin 27. maddesine göre; “Kabil 

valisi, vali yardımcıları, yüce hâkimler ve büyük hâkimler Şah tarafından 

atanacaktır.”
248

 

Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamname’sinin 28. maddesine göre, “Birinci ve 

ikinci kademeli hükümetlerin hâkimleri, İçişleri Bakanlığı Memurlarının Seçim 

Encümeni tarafından seçilecek ve Şah tarafından onaylanacaktır.”
249

 

Mahalle muhtarları, Afganistan’ın Temel Teşkilat Nizamname’sinin 30. 

maddesine göre: “İllerin ve yüce hükümetlerin danışma meclisleri tarafından seçilecek 

ve İçişleri Bakanın onaylanması bu konuda gereklidir.
250

 

Her ilde şu kuruluşlar bulunmaktaydı:  

1. Adalet Mahkemeleri.  

2. Maliye Yönetimi. 
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3. Eğitim Yönetimi.  

4. Gümrük Yönetimi. 

5. Tarım Yönetimi. 

6. Nüfus Yönetimi.  

7. Dışişlerin Yönetimi.  

8. Hazine Yönetimi.  

10. Komutanlık.  

11. Mektup Yazma Başkâtibi.    

12. Kayıtlama Memuru.  

13. Hesaplama Divanlığı. (bu kuruluş doğrudan Şah’a bağlı ve sorumluydu).  

Yukarıdaki yönetimler merkezdeki yönetimlerin bir uzantısı olarak görev 

yapmakta ve bir hiyerarşiye tabi idiler.
251

 

Her ilde bir danışma meclisi ve belediye yönetimleri de bulunmaktaydı, bu 

kuruluşların üyeleri yerel halk tarafından seçilirdi. Bu birimler, yerel yönetim 

kuruluşlarının konumunda oldukları, ilkelerine dayandıkları ve özelliklerini taşıdıkları 

için her birisinin yapı, görev ve konumları ayrı ayrı şekilde aşağıda tartışılmıştır: 

6.2.1. Danışma Meclisi  

Anayasa’nın 39. maddesine göre: “Merkezde bir Devlet Konseyi ve illerde, yüce 

hükümetlerde, birinci, ikinci ve üçüncü kademeli hükümetlerde ve mahallelerde birer 

danışma meclisi vardır.”
252
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Anayasa’nın 40. maddesine göre il danışma meclislerin üyeleri seçim ve 

görevlendirme (atama) yolundan oluşmaktadır.
253

 Anayasa’nın 41. maddesine göre 

danışma meclislerinin seçimli ve görevlendirilen üyelerinin sayısı eşittir. Yani yarısı 

Şah tarafından görevlendirilecek diğer yarsı ise yerel halk tarafından seçim yolu ile 

seçilecektir.
254

  

Danışma meclisleri iki alanda görev yapmaktaydı; birincisi il işlerini 

değerlendirmek ve kararlarını sunmak, ikincisi ise memurların soruşturulması idi. 

Memurların soruşturulması veya mahkeme edilmeleri yukarıdaki makamların izinlerine 

ve müstehcen suçlar ile sınırlıydı. Seçili üyeleri üç yıl için yerel toplum tarafından 

seçilirdi. Danışma meclisleri, vali yardımcılarının ve yüce hükümetlerin hâkimlerinin 

kontrolleri altında görev yapmaktaydı.
255

 

6.2.2. Belediye Yönetimi  

Anayasa’nın 66. maddesine göre “Belediye yönetimi, belediyelerin 

organizasyonları ve görevleri Özel Nizamname’de açıklanmıştır.” Anayasa’da belediye 

yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi ve açıklama verilmemiştir. Teşkilat ve görevleri Özel 

Nizamname’ye göre düzenlenirdi. Anayasa’da, belediye yönetiminin ayrı tüzel kişiliğe 

sahip olduğuna dair de herhangi bir hüküm bulunmamakta, sadece teşkilatı ve görevleri 

Özel Nizamname’de açıklanacaktır denilmektedir. Belediye nizamnamesinde de bu 

konu üzerinde herhangi bir hüküm gözükmemektedir. Belediye yönetimi, Anayasa ve 

Belediye Nizamname ’sinde herhangi bir hiyerarşiye ve bir kuruma tabi tutulmamıştı. 

Belediye yönetimi, yerel yönetimin özelliklerini taşınmakta ve kendi iş alanında 

Belediye Nizamname’si çerçevesinde özerk bırakılmıştı.
256

 Aşağıda Belediye 
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Nizamname’si temelinde belediye yönetiminin konumu, teşkilatı, görevleri ve personeli 

incelenmiştir.  

İllerde, yüce ve büyük hükümetlerde belediye yönetimlerinin oluşturulması ile 

ilgili Belediye Nizamname’sinin 2. maddesine göre: “Kabil’de, illerin merkezlerinde, 

yüce ve büyük hükümetlerin merkezlerinde ayrı ayrı belediye yönetimleri mevcuttur.” 

belediye yönetimleri, başkentte, illerin, yüce ve büyük hükümetlerinin merkezlerinde 

öngörülmüştü.
257

 

Belediye yönetimlerinin yönetilmesi ile ilgili Belediye Nizamname’sinin 3. 

maddesine göre: “Belediye yönetimi, belediye memurları ve yerel halk tarafından 

seçilen bir belediye meclisi tarafından yönetilir.”
258

 Belediye yönetimi, seçimle iş başına 

gelen kişiler tarafından yönetilirdi. Belediye yönetimlerinin yöneticileri yerel halk 

tarafından üç yıl için seçilirdi. 

Belediye başkanlarının seçmeleri ve onaylamaları ile ilgili Belediye 

Nizamname’sinin 4. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir: “Kabil, yüce ve büyük 

hükümetlerin belediye başkanları, yerel halk arasındaki deneyimli kişilerden belediye 

üye (meclis) tarafından seçilir ve Kabil valisi, vali yardımcıları ve yüce hâkimler 

tarafından onaylanır”. İllerin belediye başkanları, yerel toplum tarafından doğrudan 

seçilir ve onaylaması vali ve hâkimlere bırakılmıştır. Belediye başkanları yerel halk 

tarafından seçildikten sonra onaylama için vali ve hâkimler yetkilendirilmişti. Vali ve 

hâkimlerin onayından sonra belediye başkanları göreve başlayabilirlerdi.
259

  

6.2.2.1. Belediye Meclisleri  

Belediye Nizamname’sinin 5. maddesi belediye meclislerinin seçimi ve 

görevleri hakkında şu şekilde açıklamada bulunmaktadır: “Belediye bulunan 
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merkezlerde, kanun çerçevesinde belediye işlemlerine katılmak ve onları 

değerlendirmek için seçim aracılığıyla yerel halk tarafından bir belediye meclisi seçilir, 

belediye meclisi, belediye işlemlerine katılacak, değerlendirecek ve kararını 

verecektir.”
260

 Belediye meclisleri, kanun çerçevesinde belediyenin tüm ilgili işlerini 

değerlendirebilir ve kararlarını verebilirdi. Belediye meclisi günümüzdeki belediye 

meclislerinin konumunda bulunurdu ve aynı işlerle sorumluydular. 

Belediye meclisleri üyelerin görev süresi ile ilgili Belediye Nizamname’sinin 8. 

maddesinde şöyle denir: “Belediye meclislerinin üyeleri kendi görevlerini 

sürdürebilmek için şimdi iki yıl ve sonraki dönemlerde üç yıl için seçilirler, görev süresi 

bitenler tekrar kendilerini aday gösterebilir ve seçilebilirler.”
261

 8. maddeye göre 

belediye meclislerinin üyeleri, birinci sefer iki yıl ve sonraki seferlerde üç yıl için yerel 

halk tarafından seçilebilirler. 

6.2.2.2. Belediye Encümeni ve Denetim Kurulu  

Belediye Nizamname’sinin 12. maddesi belediye encümeni ve denetim kurulu 

ile ilgili şöyledir: 

“Belediye meclisleri her yılın sonunda kendi aralarından Kabil’den üç kişi ve 

illerden ve yüce hükümetlerden ikişer kişiyi belediye encümeni için seçerler, bu 

kişilerden biri başkan ve diğerleri başkan yardımcıları olarak belediye encümenini 

oluştururlar hem de belediye meclisleri kendi aralarından Kabil’den dört kişi, illerden ve 

yüce hükümetlerden üçer kişi ve büyük hükümetlerden ikişer kişiyi encümenin işlerini 

denetmek için belirletirler.”
262

 Belediye Nizamname’sinin 12. maddesine göre, belediye 

encümen üyeleri ve denetim kurulu belediye meclisinin üyelerinden oluşturulur. Bu iki 

formun üyeleri atanma ile değil belediye meclisleri için doğrudan halk tarafından 

seçilen kişilerden oluşturulmaktadır. Tüm belediye yönetimlerinin tek ortak encümeni 
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vardı ve bu encümenin üyeleri bütün belediye meclislerinin üyelerinden 

oluşturulmaktaydı.
263

 

6.2.2.3. Belediye Yönetimlerinin Seçim Biçimi  

Belediye seçimleri, Belediye Nizamname’sinin 14. ve 15. maddelerinde 

öngörülmüştür.  

14. madde “Şimdilik bu nizamnamenin çıkartılmasıyla ve sonraki seferlerde her 

yılın sonundan bir ay önce seçimler başlayacak, vali yardımcıları ve yüce hâkimler 

seçimleri belirli tarihlerde uygulamasıyla yükümlüdürler” şeklinde açıklanmıştır.
264

 

Seçimlerin belirli tarihlerde gerçekleştirilmesi ile ilgili vali yardımcıları ve yüce 

hâkimler zorunlu kılınmıştır. Seçim, belediye başkanının ve belediye meclislerinin 

üyelerinin görev sürelerinin bitmesinden bir ay önce gerçekleştirilir. 

Belediye Nizamname’sinin 15. maddesinde seçim kurulu veya seçimi 

uygulanacak kurul hakkında: “Seçim bir seçilmiş kurul tarafından yani illerin, yüce ve 

büyük hükümetlerinin danışma meclisleri eliyle gerçekleşir, belediyelerin kâtipleri bu 

seçilmiş kurulun sekreterliğini yapar.”
265

 Belediye seçimleri, yerel halk tarafından 

doğrudan seçilen ve Şah tarafından atanan kişilerin (il danışma meclisleri) eliyle 

uygulanırdı. 

Her mahallenin halkı kendi aralarından iki kişiyi belediye meclisi için 

seçerlerdi.
266

 

6.2.2.4. Belediye Meclisinin ve Encümenin Görevleri  

Belediye meclisinin ve Encümenin görevleri aşağıdaki biçimde açıklanmıştır: 

1. Belediyenin yıllık bütçesinin ve belediye hizmet tarifelerinin düzenlenmesi, 

belediye meclisinin temel görevlerindendir.
267
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2. Belediye memurları ve meclisi, belediyenin tüm işlemlerinden 

sorumludurlar.
268

  

3. Belediye meclisi, belediyenin tüm işlemlerini değerlendirilmesi ve karar 

vermesi ile sorumlu tutmaktadır. Belediye işlemleri, belediye meclisinin karar ve 

onayından sonra belediye başkanı ve memurları (yürütme organı) tarafından uygulanır. 

Belediye işlemleri belediye meclisinin karar ve onayından sonra uygulamaya geçirebilir. 

Belediye yönetimleri nizamnamede belirtilen yetkiler ve görevler çerçevesinde özgürce 

karar alma ve uygulamaya geçirebilme yetkisine sahipler ve herhangi bir dışarıdaki 

kuruluştan izin almak zorunda değillerdi.
269

  

4. Belediye meclisi, borçlanma anlaşmasını devlet veya başka bir kurumla 

yapabilir.  

5. Taşınır ve taşınmaz malların satış ve alış anlaşması belediye meclisinin 

görevidir.  

6. Sağlık ve yardım tesisleriyle sözleşme yapma ve onları değiştirme.  

7. Yurt dışından belediye yönetimi için getirilen uzmanların örneğin; doktor, 

mühendis vs. sözleşmelerinin ve anlaşmalarının incelenmesi.  

8. Belediye yönetimi için personelin ihtiyacını belirleme ve sunma. 

9. Encümen tarafından her yıl düzenlenecek ve belediye meclisine sunulacak 

bütçenin incelenmesi. 

10. Bütçenin nizamnamelere göre harcanmış mı, harcanmamış mı? şeklinde her 

yıl kontrol edilmesi. 
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11. Belediye görevlerinin yolunda tüm aksaklıkları değerlendirmek, incelemek 

ve onları belediye toplantılarına sunmak ve tartışmak.  

12. Belediye meclisi oluşturulamadığı zamanlarda tüm bu görevleri belediye 

encümeni yerine getirecektir.
270

 

6.2.2.5. Belediye Memurları  

Belediye Nizamname’sinin 32. maddesine göre, her belediye yönetiminde 

kapsam, işin önemi ve bütçe yeterliliği derecesine göre memur bulunurdu. Memurların 

sayısı belediye meclisi tarafından belirlenirdi. Belediye başkanı ve yardımcısı halk 

tarafından seçilmiş kişilerdir ve bu kişiler vali, vali yardımcıları ve ilgili yüce 

hükümetlerin hâkimleri tarafından onaylanırlardı. Maliye memuru, il maliye 

sorumluluğu
271

 ve başka memurlar belediye başkanı, belediye yardımcısı ve maliye 

memuru tarafından belirlenirdi ve belediye meclisi kararı ile atanırdı. Belediye 

memurlarının maaşı, belediye meclisi tarafından belirlenip Kabil’de vali ve illerde vali 

yardımcıları ve yüce hükümetlerin hâkimleri tarafından onaylanırdı.
272

     

Yiyecek ve yakıtların fiyatının belirlenmesi, ulaşım, çevre temizliği, sağlık ve 

kanalizasyon işlerini de belediye yönetimleri yürütmekteydi. Bu dönemin belediye 

yönetimleri, günümüzdeki yerel yönetimlerin tüm özelliklerini taşımaktaydı. Karar ve 

yürütme organları seçim mekanizmasıyla yerel halk tarafından seçilirdi, dışarıdan 

herhangi müdahale olmadan kendi işlerini Nizamnamede belirtildiği gibi yürütüyordu, 

ayrı geliri vardı, bütçe düzenlenme yetkilerine sahip bulunuyordu, personel ihtiyacını 

kendi kendileri karşılayabiliyordu, personelin maaşının belirlemesinde yetkili kılınmıştı, 

dışarıdaki herhangi bir kurumun denetimine tabi tutulmamıştı. Ayrı tüzel kişiliğine dair 
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Anayasa’da ve Nizamname’de söz edilmemiştir. Bu konu ile ilgili şimdiye kadar 

herhangi bir kanıt da bulunmamaktadır. Ama günümüzdeki ayrı bir kamu tüzel kişiliğe 

sahip olan kurumların konumunda bulunuyordu.
273

 

7. Muhammed Nadir Şah (15.10.1929-08.09.1933)  

Muhammed Nadir Şah padişah olduktan sonra kendi hükümetinin tüzüğünü 10 

maddede ilan etti. Tüzükleri şu şekildeydi:  

1. Hükümet, İslam ve Hanefi mezhebinin hukuku temelinde hareket eder.  

2. Rüşvet ve şarap yasaktır.  

3. Askeri işlere dikkat etmek, etnik ve gönüllü bir askeri kuvvetin oluşturulması 

devletin görevidir. 

4. Dış devletler ile ilişki kurmak ve devam ettirmek.  

5. Valilerin, yüce ve büyük hükümetlerin hâkimlerinin seçilmelerine ve 

atamalarına ciddi bir şekilde dikkat etmek.  

6. Eskide olduğu gibi vergi ve gümrük gelirlerinin toplanması. 

7. Ticaret ve tarım alanına dikkat etmek, yabancı ülkelerle ticari ilişkiler kurmak 

ve en kısa sürede demiryolun inşaatının yapılması.  

8. Bilim ve teknolojiye dikkat etmek, ama daha iyi bir çözümün bulunması 

Ulusal Meclis’in (parlamento ve senato) oluşumuna ve kararına bağlıdır. 

9. Ulusal Meclis’in kurulması ve milletvekillerinin seçilmeleri.  

10. Başbakan’ın belirlenmesi.  

On maddelik devletin tüzüğü denilen şey aslında hükümetin gelecek plan ve 

yapacaklarını anlatmaktaydı.
274
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Bu dönemde 1923 yılının Anayasa’sı ve başka kanunlar kaldırıldı. Muhammed 

Nadir Şah, 10 kişilik kabineyi kurdu ve kabinenin başında başbakan bulunuyordu.  

Devletin başında Şah vardı,  yürütme erki başbakan ve bakanlardan oluşuyordu. 

Başbakan Şah tarafından atanıyordu, bakanlar ise başbakan tarafından seçilirdi ve Şah 

tarafından reddedilir veya onaylanırdı. Tüm bakanlar verilen yetkiler sınırında 

görevlerini yürütmekteydi.
275

 

Şah’ın 10 maddelik tüzüğünde Ulusal Meclisin kurulmasından söz edilmişti, bu 

amaçla ilgili 1930 yılında 286 kişiden Loya Jirga
276

 (Büyük Meclis) oluşturuldu.
277

 Bu 

meclis Şah’ın Padişahlığını onayladı. Bu meclis kendi aralarından 105 kişiyi, yeni 

Anayasa’nın oluşturulması için seçtiler. Bu meclis sonra Ulusal Meclis olarak 

adlandırıldı. Yeni Anayasa 110 maddede bu meclis tarafından 1931 yılında hazırlanıp 

onaylandı. 1931 yılın Anayasa’sının içindekileri genellikle 1923 yılındaki 

Anayasa’sından alınmıştı. Dikkatti çeken değişikliklerden biri saltanatın monarşi 

biçimine değiştirilmesi ve ikincisi ise parlamentoyu iki meclisten oluşturmaktı.
278

 

Anayasa oluşturulması ardından Senato (halk meclisi) 1931 yılında 27 kişiden 

kuruldu. Senato üyeleri Şah tarafından soylular ve din âlemleri arasından seçildi.
279

  

Ulusal (parlamento) ve Senato meclisleri aşağıda 1931 yılın Anayasa’sının 

temelinde kısaca tartışılmıştır.   
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 Muhammed Nadir Şah’ın Hükümet Politikası,  https://www.ariaye.com/dari8/siasi/mehrin4.html. 

Erişim, 03.11.2018.
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7.1. Ulusal Meclis (Parlamento)  

Meclisin kuruluşu ile ilgili Anayasa’nın 27. maddesi: “Ulusal Meclis Şah’ın 

kararı ile 1930 yılında Loya Jirga’nın onayı ile kurulmuştur”.
280

 

Ulusal Meclisin görevleri Anayasa’nın 41. 43. 44. ve 76. maddelerinde 

gösterilmiştir. Ulusal Meclis, ülke halkının temsilcilerinden oluşuyordu ve 

Afganistan’ın siyasi işleri ile ilgilenmekteydi. Yeni kanunların çıkartılması ve iptal 

edilmesi ve bütçe Ulusal Meclis’in onaylanmasından sonra geçerli olurdu. Ulusal 

Meclis’te toplumun temsilcileri bulunmaktaydı ve milli iradeyi temsil ederlerdi. Ulusal 

Meclis’te 111 milletvekili bulunuyordu ve bu milletvekilleri toplum tarafından seçimle 

üç yıl için seçiliyordu.
281

  

Tüm bakanlar devletin genel siyasetinden toplu olarak ve kendi işlerinden 

bireysel olarak Ulusal Meclis karşısında sorumlu bulunmaktaydılar. Bu dönemdeki 

Ulusal Meclis günümüzdeki parlamento anlayışına göre faaliyette bulunurdu.
282

 

7.2. Senato (Halk Meclisi)  

Senato, deneyimli ve fikir sahibi kişilerden oluşuyordu ve bu kişiler Şah 

tarafından halk arasından seçilirdi. Kanunların onaylanması ve çıkartılması Ulusal 

Meclis ve Senato’ya bırakılmıştı. Bakanlar kurulu tarafından Ulusal Meclis’e kanun 

tasarısı verildiğinde, Ulusal Meclis kanunu müzakere ve inceleme ettikten sonra 

onaylamak için Senato’ya gönderirdi. Senato da aynı süreçleri geçirdikten sonra kanunu 

onaylar ve uygulama için yürütmeye gönderirdi.
283

 Senato 27 kişiden oluşuyordu.
284

 

Bu dönemde ülke yönetimi merkezi ve yerel otoritelere ayrılmaktaydı, merkezi 

ve yerel otoriteler aşağıda ayrı ayrı başlık altında incelenmiştir:  
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 1931 Anayasa’sı, 27. maddesi. 
281

1931 Anayasa’sı, 28.29.31.41. ve 43. maddeleri. 
282

 1931 Anayasa’sı, 76. maddesi.  
283

 1931 Anayasa’sı, 67. 68. maddeleri. 
284

 Farhang, Mir Muhammed Sedik, a.g.e., s. 404-420. 
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7.3. Merkezi Yönetim  

Merkezi yönetim, bakanlar tarafından yönetilirdi, bakanlar başbakan tarafından 

seçilirdi ve Şah tarafından atanırdı. Bakanlar kurulu başında başbakan bulunurdu ve 

başbakan Şah tarafından atanırdı.
285

 

Tüm bakanlar, kanunlarla belirtilen yetkiler çerçevesinde görev yapmaktaydılar. 

Eğer yetkilerin dışında herhangi bir konu ile karşılaşırsalar, konuyu başbakanla paylaşır 

ve başbakan kendi yetkileri sınırında sorunu çözerdi, eğer konu başbakanın yetkilerini 

aşarsa sorun Şah ile paylaşılırdı.
286

  

Şah merkezi yönetimi oldukça güçlendirdi, bu dönemin yönetim sistemi 

merkeziyetçilik sistemine dayanmaktaydı.
287

 

7.4. Taşra Örgütleri 

Bu dönemde ülke, 9 ile (il ve yüce hükümetlere) bölünmüştü. İller 12 büyük 

hükümete, büyük hükümetler 102 hükümete ve hükümetler 163 mahalleye bölünüyordu. 

Bu dönemdeki taşra yönetimlerin yapıları daha çok 12.02.1919-14.01.1929 döneminin 

yapılarına benziyordu.
288

 

Taşra örgütlerin yönetimi, üç ilkeye dayanıyordu. Bu ilkeler, yetki genişliği, 

görev ayrımı ve sorumluluğun belirlenmesi idi. Memurların görevleri kanunlarla 

belirlenmiş ve yetkileri sınırlanmıştı. Her memur kendi işlemlerinden bir üst düzeydeki 

memura karşı sorumlu tutuluyordu. Taşra örgütler yetki genişliği ilkesine göre 

yönetiliyordu. Belediyeler ve il danışma meclisleri bu konumda değildiler.
289

 Her ilde 

merkezi yönetimin uzantıları bulunmaktaydı.
290
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 1931 Anayasa’sı, 73. ve 74.maddeleri.  
286

 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 34-35. 
287

 Farhang, Mir Muhammed Sedik, a.g.e., s. 404-420. 
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 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 34-35. 
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 1931Anayasa’sı, 102. maddesi. 
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 1931 Anayasa’sı, 103. maddesi. 
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Anayasa’nın 105. maddesinde belediyelerden söz edilmiş ve belediyelerin 

kuruluşları ve görevleri ayrı bir kanuna bırakılmıştı. Ne var ki şimdiye kadar bu 

dönemin belediyelerinin kanunu ile ilgili herhangi bir veriye ulaşılamadı. Ama yanıtlara 

göre belediyelerin yönetimleri ve yapıları 12.02.1919-14.01.1929 dönemin yapılarına 

benzerdi ve herhangi bir değişiklik bu dönemin belediye kanununda yapılmamıştır.
291

 

7.4.1. İl Danışma Meclisleri  

İllerin, yüce ve büyük hükümetlerinin merkezlerinde birer danışma meclisi 

bulunmaktaydı. Bu meclislerin üyeleri atama ve yerel seçimle iş başına geliyordu.
292

 

Seçimle iş başına gelen üyeler, parlamento üyeleri olarak varsayılırdı. Atanmalı üyeler 

ise merkezdeki yönetimlerin uzantıları başında bulunan kişilerden oluşuyordu ve 

bakanların temsilcileri olarak görev yapmaktaydılar. Bu meclis valinin kontrolü altında 

görevlerini sürdürüyordu.
293

 

İl danışma meclislerin idari ve yargı yetkilerine sahiptiler.  

7.4.1.1. Yargı Yetkileri  

Bu meclislerin yargı yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

a) Eğer bir sanık yüce mahkeme tarafından suçlu değilse, konu incelemek için 

Danışma Meclisine gönderilecekti; ilgili mahkeme Danışma Meclis’inin incelemesinden 

sonra sanığın özgür bırakılmasına veya cezalandırılmasına karar verecekti.  

b) İdari personel ve memurların denetilmesi ile de sorumluydu.  

c) Hak ihlali vakaları dosyalarının incelenmesi; hak ihlali yapan kişinin cezası 

100 “Afgani’den” fazla ise il danışma meclisinde yargılanırdı.  
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 1931 Anayasa’sı, 105. maddesi 
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 1931 Anayasa’sı, 71. ve 72. maddeleri. 
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 Bugdandı, Armin Fan,  Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 34-36. 
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7.4.1.2. Yasama Yetkileri  

Kanun ile öngörülmeyen durumlarda görüş bildirme hakkına sahipti.  

7.4.1.3. İdari Yetkileri  

a) Yeni il memurları işe alınmasına ilişkin yorum yapma hakkına sahipti.  

b) İl bütçesine ilişkin yorum yapabilme yetkisine sahipti.  

d) İhtikârın önlemesi.  

e) Kanunlarla verilen tüm yetkilerin sınırında diğer işleri yapabilme hakkına 

sahiptiler. Yukarıda vurguladığımız gibi bu dönemin yönetim sistemi merkeziyetçilik 

sistemine dayanıyordu ama yerel yönetimler, belediyeler ve il danışma meclisleri 

şeklinde de bulunmaktaydı. Bu yönetimlerin bir dizi çalışanları seçimle iş başına 

geliyordu. İl danışma meclislerinin tam yarı üyeleri ve belediyelerin başkanları ve 

meclis üyeleri yerel seçimle halk tarafından seçilirdi.
294

 

8. Muhammed Zahir Şah Dönemindeki Yönetime ve Yerel Otoriteye Genel Bir 

Bakış (08.11.1933-24.08.1973)  

Bu dönemin yönetim sistemi, 1964 yılında düzenlenen Anayasa ve 1965 

yılındaki Temel Teşkilatın Kanun’u çerçevesinde tartışılacaktır. 1964 ve 1965 den 

önceki tarihlerde, ülkenin yönetim sistemi 1931 yılındaki Anayasa’ya göre 

düzenlenmişti.
295

 

Bu dönemin yönetim sistemi, merkeziyetçilik ilkesine göre yapılmıştı,
296

 

Anayasa’nın 8. Bölümü idare başlığını içermekte ve memleket yönetim sistemi ile ilgili 

108. maddede aşağıdaki şekilde açıklamalar yapılmıştır: “Afganistan’ın yönetimi, 
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 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 34-36. 
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 Bahtiyarı, Danış, Muhammed Kasım, a.g.e., s. 115-137. 
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 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 36. 
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merkeziyetçilik ilkesine dayanmaktadır”.
297

 Anayasa’nın 1. maddesinde, “Afganistan’da 

milli egemenlik millette aittir” denilmekte ve bununla ilgili bazı demokratik kuruluşlar 

bulunmaktaydı, örneğin; Senato, parlamento, belediyeler ve il meclisleri gibi 

kuruluşlar.
298

 Maddelerden de anlaşılacağı üzere Afganistan’ın yönetim sistemi 

merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenerek yetki genişliğine dayanan bir sistemdi. Daha 

net söylemek gerekirse karma bir sistem olarak değerlendirilebilir.
299

 

Bu dönemin yönetim sistemi, Afganistan’ın yönetiminde önemli yere sahip 

olduğu ve yaklaşık 40 yıl sürdüğü için devlet, hükümet, yasama organı,  yargı ve 

merkezi yönetimi kısaca tartışılıp yerel yönetim araştırmanın konusu olduğu için detaylı 

olarak üzerinde durulmuştur. 

8.1. Devlet  

1964 Anayasa’sının onaylanması ile beraber Afganistan, demokratik ve modern 

yönetime sahip oldu.
300

 Afganistan’ın hükümet biçimi ve egemenlik hakkında 

Anayasa’sının 1. maddesi: “Afganistan, anayasal monarşi,  bağımsız, tek ve bölünmez 

bir devlettir, Afganistan’da ulusal egemenlik millete aittir”. Anayasa’nın 6. maddesine 

göre Afganistan’da egemenliği padişah temsil eder şeklinde ifade edilmiştir.
301

 

Padişah’ın devletin başında şu yetkileri vardı: Başbakanın görevlendirilmesi, 

görevden alınması ve istifasının kabul edilmesi, başbakanın önerisiyle bakanların 

görevlendirilmeleri ve istifalarının kabul edilmeleri, Senato’nun seçilmeyen üyelerinin 

belirlenmesi ve Senato’nun başkanını üyelerin arasından belirlemek, Yüce 

Mahkeme’nin başkanının ve üyelerinin atanması.
302
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 1964 Anayasa’sı, 108. maddesi. 
298

 1964 Anayasa’sı, 108. 111. ve 5. maddeleri.  
299

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 164. 
300

 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 36. 
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 1964 Anayasa’sı, 1. ve 6. maddeleri. 
302

 1964 Anayasa’sı, 9. maddesi. 
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8.2. Konsey (Yasama Organı)  

Konsey, Parlamento ve Senato meclislerinden oluşmaktaydı. Parlamento 

(milletvekilleri) üyeleri halk tarafından seçilirdi ve Senato meclisinin üyelerinin üçte 

biri her ilden bir kişi halk tarafından, ikinci üçte biri il meclisleri tarafından ve üçüncü 

üçte biri Padişah tarafından seçilirdi.
303

 

Konsey, Afganistan halkını temsil ederdi ve ülkenin siyasi hayatında halkın 

katılımını sağlamaktaydı. Anayasa’nın 41. maddesi bu konuyu şöyle açıklamaktadır: 

“Afganistan konseyi, onun halkının iradesinin tezahür mekânıdır ve tüm milleti temsil 

eder. Afganistan halkı, Konsey ile ülkenin siyasi hayatına katılırlar”. Anayasa’nın 43. 

maddesinde Parlamento üyelerinin seçimi ile ilgili şöyle denilmekte: “Parlamento 

üyeleri, serbest, genel, gizili, doğrudan seçimle halk tarafından seçilir”. Milletvekilleri 

dört yıl için seçilirlerdi.
304

     

Senato üyeleri Anayasa’nın 45. maddesine göre şu şekilde seçilirdi:  

“a) Üçte biri üyeleri, şah tarafından beş yıl için bilgili ve deneyimli kişilerden 

seçilir. 

 b) Üçte iki diğer üyeleri şu şekilde seçilirdi:  

a) Her ilin meclisi birer kişiyi kendi aralarından üç yıl için Senato için seçerler. 

b) Her ilin halkı birer kişiyi, serbest, genel, gizili ve doğrudan seçimle dört yıl 

için Senato’ya seçerler”.
305

 

Konsey Şah’ın emri ile çözünebilirdi.
306

  Konseyin görev ve yetkileri şu şekilde 

sıralanabilir:  

a) Kanunların çıkartılması.  
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 Bahtiyarı, Danış, Muhammed Kasım, a.g.e., s. 129. 
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 1964 Anayasa’sı, 41. 42. 43. 44. maddeleri. 
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 1964 Anayasa’sı, 45. maddesi. 
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 1964 Anayasa’sı, 63. maddesi. 
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b) Uluslararası anlaşmaların onaylanması.  

c) Hükümetin parlamentoya karşı sorumluluğu.  

d) Devlet bütçesinin onaylanması.
307

 

8.3. Yargı (Yargı Organı)  

1964 Anayasa’sının çıkartılmasından önce Afganistan’da ikili mahkemeler 

bulunmaktaydı, Afganistan’ın idari sistemi Fransa’daki idari sisteme göre yapılmıştı.  

1964 Anayasa’sının çıkması ile beraber ikili mahkemeler kaldırıldı ve Anglosakson 

sistemi yani tek mahkemelik sistem benimsendi. Tek mahkemelik sisteme göre, yönetim 

ve bireyler arasındaki idari anlaşmazlıklar ve memurların mahkeme edilmeleri kamu 

mahkemelerinde (adli mahkemelerde) çözülür. Bu sistem günümüze kadar devam 

etmektedir.
308

 

Anayasa’nın 85. maddesi yargı erkinin konumu hakkında: “Yargı erki, devletin 

özerk bir erkidir; kendi görevlerini yasama ve yürütme erklerinin yanında yürütür.”
309

 

Yargı erki, yasama ve yürütme erkleri gibi devletin özerk bir erki olarak kendi 

görevlerini kanunların çerçevesinde yürütmekteydi. 

Yargı erkin teşkilatı Anayasa’nın 98. ve Temel Teşkilat Kanun’unun 10. 

maddesinde açıklanmıştı. Yargı erki bir yüksek mahkemeden ve diğer mahkemelerden 

(ilk ve orta mahkemeler) oluşmaktaydı. İlçelere kadar ilk mahkemelerin teşkilatı 

vardı.
310
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 1964 Anayasa’sı, , 64. 65. 69. 70. 75. maddeleri. 
308

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 73-79. 
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 1964 Anayasa’sı, 85. maddesi. 
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 1964 Anayasa’sı, 98. maddesi ve 1965 Temel Teşkilatın Kanun’un, 10. maddesi.  
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Yargı erkin yetkileri Anayasa’nın 98. maddesinde şu şekilde söylenmişti. “Yargı 

erki tüm davaları işletebilir, devlet dâhil tüzel ve gerçek kişiler mahkemelerde davalı ve 

davacı olabilirler. Yargı erkinin yetkileri başka bir kuruluşa da devredilemez”.
311

 

Yargı tüm davaların işletmesi ile yetkilenmişti. Tüzel ve gerçek kişilerin ve 

memurların davaları Yargı’da çözülebilirdi. Her bir kişi yönetim tarafından hasar 

gördüğü zaman kamu mahkemelerinde yönetime karşı dava açabilir ve hakkını 

isteyebilirdi ve devlet de aynı şekilde bu hakka sahipti.
312

 

Yargı’nın başkanı ve yüksek mahkemenin yargıçları doğrudan Şah tarafından 

diğer yargıçlar Yargı başkanın önerisi ile Şah tarafından atanırdı.
313

 

8.4. Hükümet  

Hükümet, başbakan ve bakanlardan oluşmaktaydı, başbakan hükümetin başkanı 

ve bakanlar da üyeleri idi.
314

 Başbakan ve bakanlar şah tarafından belirlenirdi ve 

güvenoyunu Parlamento’dan alırdı. Güvenoyunu aldıktan sonra hükümet Şah tarafından 

onaylanıp görevine başlardı. Hükümet Parlamentoya karşı sorumluydu.
315

 Başbakanın 

istifa veya vefatı ile veya Parlamento hükümetten güvenoyunu aldığında, başbakan veya 

hükümet üyeleri milli ihanetle suçladıklarında hükümet iptal edilirdi.
316

 Bakanlar kurulu 

devletin temel politikasını belirlerdi ve Anayasa ile verilen yetkiler çerçevesinde kanun 

çıkarabilirdi. Başbakan bakanlar kurulunun yönetilmesi, hükümetin görevlerinin 

yürütülmesinin yönetilmesi ve işlerde koordinasyonu sağlamak ile sorumluydu. Padişah 

ve Meclis ile ilişkinin sağlanması da başbakanın görevi idi. Bakanlar idari birimlerin 

amirleri ve hükümetin üyeleri sıfatı ile görevlerini başbakanın emri, yönlendirilmesi ve 
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 1964 Anayasa’sı, 98. maddesi. 
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 Danış, Sarver, a.g.e., s. 73-79. 
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 1964 Anayasa’sı, 98. maddesi. 
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 1964 Anayasa’sı, 90.91.92.93.94. maddeleri. 
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kanunlarda verilen yetkilere göre yürütmekteydiler.
317

 Başbakan ve bakanlar hükümetin 

genel siyasetinden toplu olarak ve kendi işlerinden bireysel olarak Parlamentoya karşı 

sorumlu tutulmuşlardı. Bu sistem günümüzdeki hükümetlerin parlamento sistemine 

benzer bir sistemdi. Ama bu sistem hem başkanlık hem de parlamento sisteminin 

özelliklerini de taşımaktaydı. Yani tam bir parlamento sistemi değildi.
318

 

8.5. Yönetim  

Anayasa’nın 8. Bölümü yönetime ayrılmıştı. Afganistan’ın yönetim sistemi 

merkeziyetçilik ilkesine dayanmaktaydı. Afganistan’da yönetim, merkezi yönetim ve 

yerel otoriteler şeklinde ikiye ayrılmaktaydı.
319

 Merkezi yönetim ve yerel otoriteler 

aşağıda ayrı ayrı başlıklar altında Anayasa ve Temel Teşkilat Kanun’u temelinde 

tartışılmıştır:  

8.4.1. Merkezi Yönetim  

Merkezi yönetim bir dizi yönetim birimlerine ayrılıyordu ve her bir yönetim 

biriminin başında bir bakan bulunuyordu.
320

 Merkezi yönetimde bakanlıklar hariç başka 

herhangi bir yönetim birimi kurulmamıştı. Hükümet işlemleri sadece bakanlıklara 

ayrılabilirdi. Bakanlar görevlerini başbakanın emiri ve rehberliği altında kanunların 

çerçevesinde yapıyorlardı. Başbakanın üç yardımcısı olabilirdi ve gerekli görevleri 

yardımcılarına devredebilirdi. Başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlar hükümetin 

üyeleri sayılırdı.
321

 

Merkezi yönetimde 1965 Temel Teşkilat Kanun’una göre, 14 bakanlık ve bir 

özerk yönetim bulunmaktaydı. Bakanlıklar ve özerk yönetim şu şekilde idi: 
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 1964 Anayasa’sı, 95. maddesi. 
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 1964 Anayasa’sı, 96. maddesi. 
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Savunma, İçişleri, Maliye, Adalet, Eğitim, Ticaret, Bayındırlık, Basın, İletişim, 

Sağlık, Maden ve Sanayi,  Tarım ve Plan Bakanlığı ve Kabilelerin Özerk Başkanlığı. 

Bununla birlikte beş başkanlık daha merkezi yönetim teşkilatında yer almaktaydı ve bu 

başkanlıklar bakanlıklardan birine bağlı idiler. 1972 yılında merkezi yönetimde dört 

bakanlık; Yükseköğretim ve Bilim, Çalışma ve Sosyal Kalkınma, Kamu İhtiyaçları ve 

Kabileler Bakanlığı oluşturuldu.
322

 

8.4.2. Yerel Otoriteler (Yerel Yönetimler ve Taşra Örgütleri) 

Anayasa’nın 108. ve Temel Teşkilat Kanun’un 35. maddelerine göre, taşra, illere 

ayrılmaktaydı veya başka bir deyişle mülki bölüşümün birimi (idari birim) il idi. Bu 

dağılım nüfus, coğrafi, ekonomik ve sosyal duruma göre yapılmıştı. Yerel amaçları, 

yargı ve yönetim işlemlerinde kolaylık sağlamak için iller nüfus ve coğrafi durumlara 

göre ilçelere ayrılmaktaydı. İlçe teşkilatlarına ek olarak, büyük ilçeler, mahalleler ve 

köyler de illerin bir alt kademeleri olarak taşra yönetimde yer almaktaydı. Bazı ilçeler 

valilik ve bazıları ise büyük kaymakamlık tarafından yönetilirdi. Mahallelerin bazıları 

kaymakam ve bazıları ise büyük ilçelerin kaymakamlığı tarafından idare edilirdi.
323

 

Vali, yürütme erkinin en büyük temsilcisi, yerel yönetimin ve merkezi yönetimin 

uzantıları (taşra örgütlerin) başında bulunuyordu. Valiler kendi işlemlerinden İçişleri 

Bakanlığına karşı sorumlu tutulmuştular.
324

 

Mahalleler, mahalleler başında bulunan kişi, ilçe kaymakam, büyük ilçe büyük 

kaymakam ve illerin merkezleri vali tarafından yönetilirdi.
325

 

İlçeler, coğrafi alanın büyüklüğüne ve nüfusuna göre birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü kademelere ayrılıp kanunlara göre hepsi aynı yetkiye sahipti. Hukuk açısından 

ilçeler arasındaki kademelenmede herhangi bir üstünlük yoktu, hepsi eşittiler.
326
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Mahalleler, ilçeler ve büyük ilçeler köylere bölünüyordu ve her köyün başında 

bir muhtar vardı. Muhtar köyde yaşayan halk tarafından seçilirdi.
327

  

Her ilde bir meclis ve bir belediye yönetimi vardı. Her biri ayrı başlık altında 

tartışılmıştır.  

8.4.2.1. İl Meclisi  

İl yönetimi yanında her ilde halkın hükümet kararlarına katılabilmeleri, yerel 

işlerin iyi olması, gelişme, yerel ve taşra yönetime danışma yapmak için demokratik il 

meclisleri de öngörülmüştü. Bu il meclislerinin üyeleri yerel toplum tarafından serbest, 

genel, doğrudan ve gizli seçimle seçilirdi. Bu meclislerin köylere kadar genelleştirilmesi 

öngörülmüştü. Bunun amacı yerel halkın katılımının daha iyi ve genel bir şekilde yerel 

otoritelerde sağlanması idi.
328

 

Anayasa’nın 109. ve 110. maddesinin ikinci fıkrası ve Temel Teşkilat Kanun’un 

45. ve 46. maddeleri il meclisleri için özelleştirilmişti. Anayasa’nın 109. maddesinin 

konu ile ilgili metni şu şekildedir: “Her ilde bir il meclisi oluşturulacaktır. İl meclis 

üyeleri yerel toplum tarafından serbest, genel, doğrudan ve gizli seçimle seçilecektir. İl 

meclisi kendi aralarında bir kişiyi başkan olarak seçecekler. İl meclisi devletin gelişme 

amaçlarını sağlamak için katkıda bulunur. Bu meclis, işlemlerin iyileştirilmesi ve ilin 

genel durumun gelişmesi için il yönetimine danışmanlık görevini de yapacaktır. İl 

meclisleri görevlerini il yönetimi ile ortaklaşa yürütecektir.” Anayasa’nın 110. 

maddesinin ikinci fıkrası il meclislerin oluşturulma amacını şu şekilde açıklamaktadır:” 

Yerel toplumun, yerel otoritelere katılmalarını sağlamak için il meclisleri köylere kadar 
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genelleştirilecektir.”
329

 İl meclisleri Anayasa’da öngörülmüştü ama uygulamaya 

geçmedi.
330

 

8.4.2.2. Belediyeler  

Kent işlerinin yönetimi için demokratik belediyeler oluşturulmuştu. 

Belediyelerin meclisleri, serbest, genel, doğrudan ve gizli seçimle seçilecekti. 

Belediyenin Nizamname’si 1958 yılında çıkartıldı ve belediyelerin işleri bu 

Nizamname’ye göre yürütülürdü.
331

 

Belediye başkanları ve meclis üyeleri seçimle yerel halk tarafından seçilirdi. 

Belediyeler kendi bütçelerini düzeltme yetkisine sahiptiler.
332

 

1948 yılında başkentte belediye seçimi gerçekleştirildi. Bu seçimde belediye 

başkanı ve meclis üyeleri halk tarafından seçildi. Mühendis Ğulam Muhammet Ferhat 

başkentin ilk seçilmiş belediye başkanı olarak göreve başladı. Belediyelerin ayrı tüzel 

kişiliğine dair herhangi bir bulunmamaktadır. Bu nedenle belediyeler ayrı kamu tüzel 

kişiliği statüsüne sahip değildiler. Ama yine de günümüzdeki belediye yönetimin 

özelliklerini taşımakta ve bir yerel yönetim olarak faaliyet göstermekteydiler.
333

 

9. Muhammed Davut Han (Cumhuriyet Dönemi) 17.07.1973-27.04.1978 

Muhammed Davut Han 1953’ten 1963’e kadar Afganistan’ın başbakanı ve 

17.07.1973-27.04.1978 tarihler arasında başkan olarak görev yapmıştır. 1976 yılında 

yeni Anayasa onaylandı ve bu Anayasa’da Afganistan’ın hükümet sistemi “cumhuriyet” 

ilan edildi.
334
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Afganistan’ın yönetim sistemi merkeziyet ilkesine dayanmaktaydı. Anayasa’nın 

26. maddesi: “Afganistan’ın yönetimi, merkeziyet ilkesine dayanmaktadır”.
335

 

Cumhurbaşkanı devlet başında bulunmaktaydı ve hükümet devletin yönetim ve yürütme 

organı idi. Hükümet, başkan yardımcıları ve bakanlardan oluşuyordu ve 

Cumhurbaşkanın rehberliğinde görev yapmaktaydılar. Ülke hükümet tarafından 

yönetilirdi.
336

 Hükümet teşkilatında 17 bakanlık ve bir Basın Özerk Başkanlığı yer 

alıyordu. Ülke 25 ile bölünmüştü, ilde bulunan yönetimler merkezi yönetime karşı 

sorumlu idi. Anayasa ve diğer kanıtlara göre bu dönemde yerinden yönetim ilkesine 

dayanan herhangi bir kuruluş kurulmamıştır. Bu dönemde baskıcı bir merkezi yönetim 

olduğu ve herhangi bir yerel yönetim bulunmadığı için bu kadar bilgiyle 

yetinilecektir.
337

   

10. Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyet Parti’sinin Egemenliği (İşçi Partisi) 

(27.04.1978-24.09.1986)  

Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyet Parti’sinin egemenlik döneminde üç 

Cumhurbaşkanı; Nur Muhammed Taraki (27.04.1978-14.11.1979), Hafizullah Emin 

(14.11.1979-27.12.1379) ve Babrak Karmal (27.12.1979-24.09.1986) tarihleri arasında 

Cumhurbaşkanı olarak görev yapmışlardı.
338

  

Bu dönemdeki yönetim sistemi merkeziyet ilkesine dayanmaktaydı. Afganistan 

Demokratik Halk Cumhuriyet Partisi’nin egemenliği döneminde ülke Marksist – 

komünist düşünce temelinde yönetilirdi. Yönetim açıdan bu dönemin yönetim 

sisteminde herhangi bir önemli değişiklik görülmemektedir.  Ülke bir önceki dönemin 

(Muhammed Davut Han’ın Cumhuriyet Dönemi 17.07.1973-27.04.1978) kanunlarına 
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göre yönetildi. Bu dönem tarih ve siyasi olaylar açısından Afganistan’ın tarihinde çok 

önemli ve kritik bir yere sahiptir ama yönetim açısından dikkate alınmamıştır.
339

 

1980 yılında Afganistan Demokratik Cumhuriyetinin Temel İlkeleri Kanun’u 

(Geçici Anayasa) devrim konseyi (parlamento) tarafından, Senato oluşturulana ve bu 

Senato tarafından yeni anayasa onaylanıncaya kadar devlet işlerinde düzeni sağlamak 

için onaylandı. Bu kanunda hükümet, yargı ve yasama kuvvetlerinin görevleri ve 

teşkilatları belirlenmişti. Ülke yönetimi bu kanuna göre yürütülürdü.
340

  

1980 Anayasa’sında iki meclis, Senato ve Parlamento öngörülmüştü. Senato’nun 

üyeleri demokratik bir şekilde halk tarafından seçilmesi öngörülmüştü. Anayasa’nın 

onaylanması da Senato’nun göreviydi.
341

 

Parlamento üyeleri, Parlamento Yönetim Kurulu tarafından halk arasından 

seçilirdi. Yasama, devlet bütçesinin onaylanması, devlet planlarının onaylanması ve 

denetilmesi, parlamentonun Yönetim Kuruluşunun, bakanlar kurulu (hükümet) ve yargı 

erkin kurulunun oluşumu ve başsavcının belirlenmesi vs. yetkilerine sahip 

bulunmaktaydı. Bakanlıkların oluşumu ve kaldırılması, bakanların görevlendirilmesi ve 

görevden alınması yetkilerine de sahipti. Hükümet parlamentoya karşı sorumlu 

tutulmuştu.
342

 Başbakanın belirlenmesine kadar parlamento başkanı başbakanın 

görevlerini de üstlenmekteydi. Parlamento başkanı hem hükümetin hem de yasama 

erkinin başında bulunuyordu.
343

 

Bakanlar kurulu (hükümet) Afganistan Demokratik Cumhuriyet’inin yürütme 

erki idi. Bakanlar kurulu başbakan, başbakanın yardımcıları ve bakanlardan oluşuyordu. 
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Hükümet kendi işlemlerinden parlamentoya karşı sorumlu idi. Bakanlıklar başında 

bakanlar bulunuyordu, bakanlar kendi bakanlık işlemlerinden bireysel olarak da 

sorumlu tutulmuşlardı.
344

 

Afganistan Demokratik Cumhuriyeti’nin Temel İlkeleri Kanun’unun 51. 

maddesinde illerde, şehirlerde, ilçelerde, mahallelerde ve köylerde demokratik Yerel 

Meclisler öngörülmüştü. Bu meclislerin üyeleri yerel halk tarafından doğrudan seçilirdi. 

Bu meclislerin yetkileri ve görevleri ayrı kanun ile düzenlenmesi söylenmişti. Ancak bu 

meclisler sadece kanunda kalıp uygulamaya geçilmemiştir.
345

 

Yargı, Afganistan Demokratik Cumhuriyetinin özerk erki idi. Tüm yargı 

işlerinden sorumlu idi. Yargı, Anayasa ile verilen görev ve yetkiler çerçevesinde 

özerkti. Merkezde yüksek mahkeme ve tüm illerde, şehirlerde ve ilçelerde mahkemeler 

bulunuyordu. Yüksek mahkeme kendi faaliyetlerinden parlamentoya karşı sorumlu 

tutulmuştu. Tüm mahkemelerin yargıları parlamento yönetim kurulu tarafından 

belirlenirdi. Bu açıdan devlet sistemini bir parlamento sistemi olarak nitelendirmek 

doğru olacaktır. Demokratik Halk Cumhuriyet Parti’sinin egemenlik sürecinin sonuna 

kadar yeni anayasa oluşturulmadı. Devletin tüm işleri 1980 yılındaki Afganistan 

Demokratik Cumhuriyetinin Temel İlkeleri Kanun’u (Geçici Anayasa) çerçevesinde 

yürütülmüştür.
346

 

11. Doktor Necibullah (30.09.1987-16.04.1992)  

Bu dönemde ülke komünist düşüncesi temelinde yönetilirdi. Yönetim sistemi 

merkeziyet ilkesine dayanıyordu. Tüm güç ve yetki merkezdeki yönetimde toplanmıştı 

ve ülke merkezdeki yönetimler tarafından yönetilirdi.
347

 

                                                           
344

 1980 Anayasa’sı, 36.  37.ve 50. maddeleri. 
345

 1980 Afganistan Demokratik Cumhuriyeti’nin Temel İlkelerinin Kanun’u, 51. maddesi. 
346

 1980 Anayasa’sı, 36.  54. ve 55. maddeleri. 
347

 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 36-37. 



90 
 

Bu dönemde Afganistan resmen Sovyetlerin askerî işgali altındaydı. Hükümet 

muhalifleri (Mücahitler) komünist düşüncesine karşı yabancı devletlerin destekleri ile 

ülkenin farklı bölgelerinde devletle savaşmaktaydılar.
348

 

 Yukarıda zikredilen olumsuzluklara rağmen 1987 yılında Loya Jirga oluşturuldu 

ve yeni Anayasa Loya Jirga tarafından onaylandı. 1990 yılında Anayasa’nın bazı 

maddelerinde Loya Jirga’da değişiklik yapıldı.
349

 

Hükümetin yönetim ile ilgili iş planlarında aşağıdaki konular yer almaktaydı: 

a) Hükümet aygıtında kırtasiyeciliğin önlenmesi ve boşlukların doldurulması 

(reformun gerçekleştirilmesi). 

b) Yönetimde, istihdamları ehliyet, liyakat ve yetenek esasında gerçekleştirmek. 

c)  Yönetim aygıtında gerekli reformların gerçekleştirilmesi.  

d) Hükümet yönetiminde iş bölümü, çalışma yöntemi ve hızı sağlama 

konularında gerekli reformların gerçekleştirilmesi.  

e) Yolsuzluğun önlenmesi vs.
350

 

Cumhurbaşkanı, devlet başında bulunuyordu. Yürütme, Yasama ve Yargı 

alanlarında Anayasa ile yetkili kılınmıştı. Cumhurbaşkanı Loya Jirga üyelerinin oy 

çoğunluğu ile 7 yılık bir zaman için seçilirdi. Cumhurbaşkanı, Loya Jirga’ya karşı rapor 

sunmakla sorumlu tutulmuştu.
351

 

Parlamento, Afganistan Cumhuriyetinin, en yüksek yasama organı idi.
352

 

Parlamento iki meclisten oluşuyordu, birincisi Millet Meclisi (parlamento) ikincisi ise 

Senato. Millet Meclisi üyeleri (milletvekilleri) seçimle halk tarafından beş yıl için 
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seçilirdi. Senato üyeleri şu şekilde seçilirdi: Her ilden iki kişi yerel halk tarafından 

seçimle beş yıl için seçilirdi, her ilin il meclisinden iki kişi üç yıl için ve kalan üçte bir 

üyeler Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için atanırdı.
353

 

Bakanlar kurulu (hükümet), Afganistan Cumhuriyetinin en büyük yürütme 

organı idi. Bakanlar kurulu, başbakan, başbakanın yardımcıları ve bakanlardan 

oluşuyordu. Bakanlar kurulu Cumhurbaşkanına ve parlamentoya karşı sorumlu 

tutulmuştu.
354

  

Merkezi yönetim teşkilatında, başbakan, başbakanın yardımcıları, 

başdanışmanlar, 24 bakanlık, sekiz yönetim, Yüksek Mahkemenin ve Başsavcılığın 

Ulusal Konseyi, Uzlaşma Yüksek Komisyonu, sendikalar, konseyler ve komiteler yer 

alıyordu. Yönetim ise bu organların vesilesi ile yapılırdı.
355

 

Yargı, devletin özerk bir organı idi. Kanun çerçevesinde kendi iş alanında 

özerkti. Yüksek mahkemenin, başyargıcı, yardımcıları ve diğer üyeleri Cumhurbaşkanı 

tarafından atanırdı. İllerde, şehirlerde ve ilçelerde mahkemelerin teşkilatı mevcuttu.
356

  

Savcılık yönetimi, merkeziyet ilkesine dayanan hükümetin özerk bir kuruluşu 

olarak faaliyette bulunurdu. Savcılık yönetimi başsavcı ve başka savcılardan 

oluşuyordu. İl ve ilçelerde bulunan birimleri, kendi iş alanlarında kanun çerçevesinde 

özerktiler, sadece merkezi yönetimine karşı sorumlu tutulmuşlardı. Başsavcı ve 

yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanırdı ve Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu 

idiler.
357

 

Afganistan Cumhuriyet’inin Anayasa Konseyi, kanunlara, diğer yasal belgelere 

ve uluslararası antlaşmalara uyum sağlamak için oluşturulmuştu. Anayasa Konseyi, 
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başkan, başkan yardımcısı ve sekiz üyeden oluşup Cumhurbaşkanı tarafından atanırdı. 

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanına karşı sorumlu tutulmuştu.
358

 

Anayasa’nın 11. Bölümü yönetime ayrılmıştı. Anayasa’nın 128. maddesine göre 

Afganistan Cumhuriyet’inin yönetimi, merkezi ve yerel otoriteler temelinde 

düzenlenmişti. Ülke, iller, ilçeler ve mahallelere bölünmüştü. İl başında vali, ilçe 

başında kaymakam, şehir başında belediye başkanı ve mahalleler başında amirler 

bulunmaktaydı. Bu kuruluşların başkanları merkezi yönetim tarafından atanırdı ve 

merkezi yönetimin denetimi altındaydı.
359

 

Her ilde il meclisi ve her ilçede ilçe meclisi bulunuyordu. Bu meclislerin üyeleri 

yerel halk tarafından üç yıl için seçilirdi. Meclislerin başkanı ve sekreterleri kendi 

aralarından seçilirdi.
360 İl meclisi ve ilçe meclisi, kanunlara uygun olarak, yereldeki 

gelişim ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye katkıda bulunurdu ve yerelde bulunan 

yönetimlere sorunların iyileştirilmesi konusunda danışmanlık yaparlardı. Bu demokratik 

meclislerin oluşturulma amacı, yerel toplumu hükümete yakınlaştırmaktı.
361

 

Her il, ilçe ve mahallede belediye yönetimleri bulunurdu. Şehir ve mahallelerin 

yönetilmesi için şehir ve mahalle belediye meclisleri vardı. Belediye başkanı, 

yardımcıların ve belediye meclis üyelerinin seçilmeleri ve atanmaları ile ilgili 

Anayasa’da ve diğer kanunlarda daha fazla bilgi verilmemiştir.
362

  

12. Mücahitler İslam Devleti (28.04.1992-28.09.1996) 

 Bu dönemin yönetim sistemi bir önceki dönemin (Doktor Necibullah 

(30.09.1987-16.04.1992) yönetim sistemi üzerine temellendirilmişti. 1990 tarihli 

Anayasa’nın değişikliği, Mücahitler ile uzlaşma amacı ve Mücahitlerin önerileriyle 
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birlikte gerçekleştirilmişti.
363

 Mücahitlerin hükümet biçimi parlamento sistemi 

üzerineydi. Devlet başında cumhurbaşkanı ve hükümet (kabine) başında başbakan 

bulunuyordu.
364

 Bu dönemde Afganistan İslam Cumhuriyetinin yönetim teşkilatı, kamu 

yönetimi adı ile oluşturuldu. Hükümet (yürütme) teşkilatında bazı bakanlıklar ve 

yönetimler kuruldu ve bazılarının ise adları değiştirildi, birleştirildi veya kaldırıldı.
365

 

Birkaç nedenden dolayı bu dönemde yönetime dikkat edilmedi ve var olan 

yönetim sistemi de çökmüştür. Bu nedenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

a) Mücahit örgütleri (siyasi partiler ve silahlı gruplar) aslında savaş grupları 

idiler, yönetim alanında deneyim ve yetenekleri yoktu.  

b) Zaferden sonra, bazı anlaşmazlıklardan dolayı mücahit örgütleri arasında iç 

çatışmalar sürdüğü ve devam ettiği için düzenli, ulusal ve meşru hükümetin kurulmasına 

fırsat bulunulmadı.  

c) Mücahitlerin hükümeti, gayrı meşru bir hükümetti. Mücahitlerin hükümeti 

aslında Peşaver’de (Pakistan) mücahitlerin örgütleri arasında geçici bir dönem için 

planlanmıştı. İktidar bu örgütlerin birindeydi.   

d) Mücahitlerin arasında fikir birliği olmadığı için düzenli, istikrarlı ve kapsamlı 

bir yönetim oluşturulmadı.  

e) Ulusal hükümetin varoluş eksikliği ve her bölgede bir iktidar bulunduğundan 

dolayı genel geçer bir yönetim yoktu.
366

 

Mücahitler döneminde, mücahitlerin her bir grubu veya siyasi partiler bir 

bölgede kendi başlarına göre bir egemenlik sürüyordular. Başkent bile beş örgüt 

arasında bölünmüştü ve her birisi kendi alanında egemenliğe sahip bulunuyordu. Bu 
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nedenlerden dolayı mücahitlerin egemenliği döneminde kapsamlı ve kapsayıcı tek bir 

yönetimin eksikliği hissedilmekteydi. Bu dönemde yerel yönetimlerden söz etmek ve bu 

alanda araştırma yapmak güçtür.
367

 

13. Taliban’ın İslam Emirliği (26.09.1996- 2001)  

Taliban 1994 yılında ortaya çıktı ve 26 Eylül 1996’da başkent Kabil’e girdi. 

Pakistan ve Suudi Arabistan Taliban’ı meşru yönetici (hükümet) olarak tanıdı. Taliban 

İslamcı bir devlet yapısının oluşturulmasını amaçlamaktaydı.
368

  

Taliban’ın hükümet biçimi Otokrasiye dayanıyordu. Yönetimde toplumun 

katılımına, kodlanmış ve sınırlayıcı kanunlara karşı idiler. Bu dönemde yönetim şekli 

şeriat olarak belirlenmiş ve bunun için anayasaya ihtiyaç duyulmamıştır, ülke yönetimi, 

kanunlar ve kararnamelerle yürütülüyordu.
369

 Yönetimin en yetkili organı 6 kişilik bir 

Geçici Yönetim Konseyi ya da Yüksek Şura olarak adlandırılan bir organdı. Bu şura 

aslında hükümet konumunda ve başkanı Cumhurbaşkanın konumunda idi. Bu dönemde 

iki yönetim merkezi vardı, biri Kabil ve ikincisi ise Kandahar’dı.
370

 Bu yönetim konseyi 

iki komiteye Geçici ve Askeri Şuraya ayrılmaktaydı.
371

 Ülke yönetimi, Geçici Şura, 

bakanlar, Yargı ve Başsavcılık tarafından yapılmaktaydı.
372

 Molla Muhammed Ömer, 

Emir-ül Müminin olarak Taliban’ın lideri ve Afganistan İslam Emirliği’nin başında en 

yetkili yönetici konumunda bulunuyordu.
373

 

Emirliğin yönetim teşkilatı Muhammed Davut Han’ın Cumhuriyet dönemi 

(17.07.1973-27.04.1978) teşkilatı üzerinde yapılanmıştı ama teşkilata bir dizi küçük 

değişiklikler getirilmişti. Taliban’ın İslam Emirliği teşkilatında, Başbakanlık, Yüksek 
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Mahkeme, 27 bakanlık, 10 başkanlık, komisyonlar, Kızılay ve Başsavcılık yönetimi yer 

almaktaydı. Ülke illere, ilçelere ve köylere bölünmüştü. İl başında vali, ilçe başında 

kaymakam ve köy başında muhtar bulunmaktaydı. İl ve ilçelerde merkezi yönetimin 

uzantıları vardı. İllerde belediye yönetimi mevcuttu ve belediye yönetimi belediyeler 

kanunu temelinde yönetilirdi. Belediye Kanun’unda belediye yönetimine ayrı tüzel 

kişilik, gelir, gider, bütçe tanınmıştı ve devlet denetimi, hiyerarşiye tabi tutulmamıştı. 

Belediye başkanı atama ile gerçekleşirdi ve belediye meclisi kanunda 

öngörülmemişti.
374

 

Taliban rejiminde yerel yönetim üzerine araştırma yapmanın imkânsız olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle bu dönemde tez konusunu ilgilendiren kuruluşlar 

bulunmadığı için bu kadar bilgiyle sınırlıdır.  

Taliban döneminde iç çatışmalar, Mücahit grupları ve diğer gruplar ile Taliban 

arasında devam etmekteydi. Bu nedenle yönetime dikkat edilmemiştir.
375
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YAPISAL VE İŞLEVSEL OLARAK AFGANİSTAN’DAKİ 

 YEREL YÖNETİMİN DÖNÜŞÜMÜ 

 

 

2001 yılında Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

desteği ile kurulan hükümet ile Taliban hükümeti arasında yakın bir bağ vardı. Bu 

nedenle Taliban rejiminin çöküşüne ve çöküşün nedenlerine dair yeni hükümetin BM ve 

ABD desteği ile nasıl kurulduğu, nerede planlandığı hakkında ön bilgi vermekte fayda 

olduğu düşünülmektedir.  

1. Taliban Hükümetinin Çöküşü ve Çöküşün Sebepleri  

Taliban rejiminin çöküşüne dair iç ve dış faktörler önemli rol oynamaktaydı. 

Taliban 10.10.1994 tarihinde Mücahit gruplarının yağma ve zorbalıkları ile mücadele 

etme sloganı ile ortaya çıktı. Taliban kendi amaçlarını barış getirmek, silahsızlanma ve 

Şeriatın uygulaması olarak ilan etti. Eylül 1996 yılında başkenti ele geçirdikten sonra 

kendi hareketini Taliban’ın İslam Emirliği olarak adlandırdılar. Pakistan, Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Suudi Arabistan devletleri Taliban hükümetini resmiyette tanıdılar. 

Taliban rejiminin çöküşüne neden olan iç faktörler şu şekilde sıralanabilir: a) Şiddet; b) 

Baskı şeriat uygulaması; c) Dış ülkelere bağımlılıklar; d) Despotluk; e) Milletin 

memnuniyetinin kazanılmaması ve katılımın sağlanmaması; f) İşsizlik ve göç. Dış 

faktörlerin en önemlisi ise uluslararası teröristlere Afganistan topraklarında yer 

verilmesi idi. El kaide lideri Usame bin Ladin Birleşmiş Milletler tarafından örgütü ile 

birlikte uluslararası bir terörist olarak tanınmıştı. Usame bin Ladin Amerika ve Suudi 

Arabistan karşıtı terörist faaliyetleri Afganistan’dan ürütmekteydi. Usame bin Ladin’in 

terör örgütü tarafından 07.08.1998 tarihinde Kenya ve Tanzanya’daki Amerika 
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büyükelçiliklerine saldırı düzenlendi. Ardından Amerika devleti Usame bin Ladin’in 

Afganistan’ın Kuzey Doğusundaki eğitim merkezine saldırdı ve Taliban hükümetinden 

Usame bin Ladin’inin teslim etmesini istedi ancak Taliban hükümeti Amerika devletinin 

bu isteğini reddetti. Buna karşılık Birlemiş Milletlerin Güvenlik Konseyi 08.12.1998 

tarihindeki kararında Taliban hükümetini uluslararası teröristlere yer vermek, insan 

haklarını ihlali etmek, uyuşturucuyu geliştirme, üretme ve satmak ve ateşkesi kabul 

etmemek için suçlanmıştı.
376

 

11.09.2001 tarihinde New York ve Washington şehirleri üzerinde terör saldırıları 

gerçekleştirildi. Bu saldırılar Amerika ve dünya halkını global güvenlik için terörist 

riskinden haberdar etti. ABD hükümeti El Kaide Lideri olan Usame bin Ladin’i bu 

saldırılardan sorumlu tuttu ve Taliban hükümetinden Usame bin Ladin’in ABD’ye 

teslim edilmesini istedi, fakat Taliban hükümeti bu isteği reddetti. Uluslararası kuvvetler 

Amerika liderliğinde Afganistan’da teröristlerle mücadele etme kararını aldı ve 

07.10.2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Afganistan’a saldırdı. Uluslararası 

kuvvetler ve Amerika Birleşik Devletleri eski Mücahit gruplarının işbirliğinde Taliban 

hükümetine son verdiler. Taliban’ın çöküşünden sonra Afganistan’da demokrasi 

temelinde güçlü bir merkezi devlete ihtiyaç duyulmaktaydı. Bunun yanı sıra 

Amerika’nın önerisi ile ve Birleşmiş Milletlerin gözetimi altında 05.12.2001 tarihinde 

Bonn Konferansı toplandı. 2001 yılında yapıları kurulan ve günümüzde de devam eden 

hükümetin temeli bu konferansta atılmıştır. Aşağıda Bonn konferansı ve 2001 yılında 

oluşan hükümet detaylı olarak tartışılmıştır.
377

 

2. Bonn Konferansı  

Taliban rejiminin çöküşünden sonra Afganistan’da savaşa son verebilmek için 

yaygın, milli ve temsili bir devletin kurulmasına ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın tartışılması 
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amacıyla ABD’nin öneriş üzerine BM tarafından 05.12.2001 tarihinde Almanya’da 

Bonn konferansı gerçekleştirildi.
378

 Bu konferansa Taliban liderleri hariç bütün 

Mücahitler ve Mücahitlerin siyasi partilerinin liderleri davet edilmişti.
379

 Davet edilenler 

genellikle Taliban döneminden önce kendi aralarında anlaşamayan, iç savaşını sürdüren, 

yağma ve zorbalık eylemleri yüzünden Taliban’ın çıkışına neden olan kişilerdi. 

Birleşmiş Milletler tarafından savaşlara son vermek, ulusal uzlaşmayı geliştirmek ve 

gelecek hükümet yönetimi için bir plan yapmak için bir araya getirildiler.
380

   

Bonn konferansının amaçları şunlardı:  

1. Sürekli kuruluşları oluşturana kadar geçici teşkilatı oluşturma antlaşması 

yapmak.  

2. Afganistan’daki savaşı sona erdirmek, milli uzlaşmayı, barışı ve istikrarı 

sağlamak.   

3. Bağımsızlığı daim kılmak, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak.  

4. İslam ve demokrasi birlikteliğinde seçici ve sürekli hükümeti oluşturmak. 

 5. Hükümet yapısında siyasi partileri ve çeşitli sosyal grupları var etmek.  

6. Sosyal adaleti sağlamak. 

7. Afganistan halkının insan haklarına saygı göstermek.
381

 

Bonn konferansı 9 gün sürdü ve sonuçta Bonn antlaşması Afganistan siyasi 

partileri ve Mücahitlerin liderleri arasında imzalandı. Bu antlaşma, kalıcı demokratik bir 
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hükümetin oluşturulması için demokratik geçiş süreci öngörülmüştü. Demokrasiye geçiş 

süreci üç kademede tasarlanmıştı: 1. Altı ayılık geçici (Interim)  hükümet. 2. İki yılık 

geçiş (Transitional) hükümeti (intikal dönemi). 3. Kalıcı demokratik hükümet. Birinci 

ve ikinci kademeler, kalıcı demokratik hükümetin oluşturulması için zemin hazırlamak 

ve yol açmak amacı ile planlanmıştı. Bonn konferansında Hamid Karzay 6 aylık geçici 

hükümetin başkanı olarak seçildi. Aslında yeni hükümetin yapıları ve temeli Bonn 

konferansında oluşturulmuştur.
382

 

3. Geçici (Interim) Yönetim (Hükümet)  

Geçici hükümet 22.12.2001 tarihinde 30 kişilik kabine ile Hamid Karzay’ın 

başkanlığında görevine başladı.
383

 Bu dönemde 23 yılık savaş yüzünden mülki, askeri 

ve başka diğer yönetimlerin işleri tatil edilmişti. Aslında bu kuruluşların varlığı dahi 

tartışma konusuydu. Her bölgede ayrı bir egemenlik bulunuyordu.
384

 Bu dönemde 

yeniden askerlik, mülki, ekonomik, sosyal ve siyasal kuruluşlar şekil aldı. Kızlar ve 

kadınlar eğitim ve iş hakkını kazandılar.
385

  

Antlaşmaya göre geçici hükümet Birleşmiş Milletlerin desteği ile yönetimi 

iyileştirmek ve idari reformu gerçekleştirmek için bir komisyonun kurulması ile 

görevlendirilmişti. Bu komisyon üst düzey devlet pozisyonları için kaymakam ve valiler 

dâhil yetenekli kişilerin listesini hazırlamak ve sunmak ile sorumluydu.
386

   

Geçici yönetim başka sorumlulukların yanında antlaşma temelinde iki temel 

görevi vardı. Birincisi egemenliğin merkezileşmesi ve ikincisi ise geçiş hükümetinin 

oluşturulması için Loya Jirga’nın (büyük meclis) çağrılması. Loya Jirga’nın amacı iki 

yılık geçiş hükümeti için başkan seçmek ve kabineyi onaylamak olarak açıklanmıştı. 
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Loya Jirga’ya 1600 millet temsilcileri katılmıştı. Bu Jirga sekiz gün sürdü ve sonuçta oy 

çoğunluğu ile Hamid Karzay iki yılık geçiş hükümet başkanı olarak seçildi ve geçiş 

hükümetinin kabinesi onaylandı, bununla beraber geçici hükümet yerini geçiş 

hükümetine bıraktı.
387

 

4. Geçiş (Transitional) Yönetimi (İntikal Dönemi)  

Bonn konferansının antlaşmasına göre geçiş hükümeti iki yıl için öngörülmüştü 

ve bunun başkanı ise millet temsilcileri tarafından Loya Jirga’nın oy çoğunluğu ile 

seçilecekti. Loya jirga’nın çağırılması ve geçiş hükümetinin oluşturulması 6 aylık geçici 

hükümetin görevi idi. Kalıcı demokratik hükümet oluşuncaya kadar geçiş hükümeti 

1964 yılındaki Anayasa’sının temelinde ülke yönetiminden sorumlu tutulmuştu.
388

 

Geçiş hükümeti 25.06.2002 tarihinde göreve başladı. Bu hükümetin antlaşmada 

belirtilen başka görevlerinin yanında yeni Anayasa oluşturmak ve ardından yeni 

Anayasa temelinde genel seçim yolundan demokratik ve temsili bir kalıcı hükümetin 

oluşturulması idi.
389

 Yeni Anayasa oluşturma amacı ile iki komisyon, Anayasa Taslak 

Hazırlama ve Anayasa İnceleme Komisyonları oluşturuldu. Anayasa taslağı 

hazırlandıktan sonra Loya Jirga çağırıldı ve bu Loya Jirgaya 500 kişi den oluşan halk 

temsilcileri davet edilmişti. Loya Jirga (13.12.2003-04.01.2004) Anayasa’yı onayladı. 

Geçiş hükümet başkanı Hamid Karzay 26.01.2004 tarihinde Anayasa’yı resmi olarak 

onayladıktan sonra uygulamaya geçti.
390

 Bonn Konferansının antlaşmasına göre yeni 

Anayasa’nın oluşturulması demokrasiye geçiş sürecinin en önemli ve son adımı idi. 

Yeni Anayasa güçlü, meşru ve demokrasiye dayanan devletin oluşturulma ortamını 

sağladı. Bunun esasında 09.10.2004 tarihinde ülke çapında genel Cumhurbaşkanlığı 
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seçimi gerçekleştirildi bu seçimle beraber geçiş hükümeti yerini kalıcı hükümete bıraktı 

ve egemenlik halka verildi.
391

 

2004 Anayasa’sı oluşturulduktan sonra Afganistan’ın yönetim sisteminde büyük 

ölçüde bir değişiklik gerçekleştirilmiş oldu. İlk olarak Afganistan’ın yönetim sistemi 

düzenlenmiş, ardından araştırmanın konusu olan Afganistan’da yerel yönetimler 

tanımlanmıştır.   

Anayasa’nın 1. maddesinde Afganistan tek ve bölünmez bir ülke olarak 

tanıtılmış. Afganistan’da eyaletler olmadığı için tek bir merkezi devlet vardır.
392

 Basit 

(üniter) devletlere örnek olarak Fransa, İngiltere ve Türkiye devleti gösterilebilir. 

Federal devletlerde eyalet sistemi olduğu için birden fazla merkezi otorite vardır. 

Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi ülkeler buna örnek olarak 

gösterilebilir.
393

 

Âdem-i merkeziyet ve yetki genişliği, basit sistemin çeşitlerindendir. Bu iki 

sistem baskın ve mutlak bir merkeziyetçilikten kaçmak ve yerel toplumlara daha etkin, 

verimli ve kolay bir şekilde kamu hizmetleri sağlayabilmek için öngörülmüştür. 

Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri artırınca, bu ihtiyaçları karşılayabilmek için çağdaş 

durumda mutlak ve baskın merkeziyetçilik sistemi kabul edilemez ve yetersizdir. Bu 

nedenle basit sisteme sahip ülkelerde bunların birisi veya ikisi de aynı zamanda 

benimsenebilir. Âdem-i merkeziyet ve yetki genişliği arasında iki temel fark vardır. 1. 

Merkezi yönetimde iş yoğunluğunu önlemek ve yerel halka daha yakından, kolay ve 

verimli bir şekilde kamu hizmetleri sağlayabilmek için merkezi yönetim bir dizi 

yetkilerini taşradaki uzantılarına devrederler. Taşradaki kuruluşlar merkezi yönetim 

adına hizmet verirler. Ama âdem-i merkeziyet sisteminde, merkezi yönetimin 

uzantılarına ek olarak yerel halkın kendisi bazı yerel kuruluşları kurarlar. Bu 
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kuruluşların yöneticileri de yerel halk tarafından seçilir ve kanunlarla belli yetkilere 

sahip olurlar. Bu kuruluşlar iktidar paylaşım ortamını da sağlarlar. Örneğin; belediyeler 

gibi yerel yönetimler buna örnek olarak gösterilebilir. 2. Yetki genişliği, taşraları daha 

iyi yönetebilmek için idari bir teknik ve yönetsel bir yaklaşımdır. Ama âdem-i 

merkeziyet, yönetimden ayrı bir siyasi amacı da gütmektedir. Âdem-i merkeziyet 

yaklaşımı, yerel yönetimlerde yerel toplumun katılımını sağlar. Yetki genişliği ve âdem-

i merkeziyet sistemleri birbirine karşı değildirler. Hal bu ki yetki genişliği âdem–i 

merkeziyetin bir türüdür. Bir ülke aynı zamanda ikisini de benimseyebilir.
394

 Örneğin; 

Afganistan Anayasa’sı iki sistemi de benimsemiştir. Yetki genişliği ile ilgili 

Anayasa’nın 137. maddesi şöyledir; “Hükümet, ekonomik, sosyal ve kültürel işleri 

hızlandırmak ve iyileştirmek için merkeziyet ilkesini koruyarak, halkın ulusal yaşamının 

gelişimine katılımı arttırmak suretiyle, taşra yönetimlere (local administrations
395

), 

kanunların hükümlerine uygun olarak gerekli yetkileri devreder.”
396

 Yetki genişliği 

yanında 138. 139. (il meclisleri), 140. (ilçe ve köy meclisleri) ve 141. (belediye 

yönetimleri)  maddelerde âdem-i merkeziyet yaklaşımı da öngörülmüştür.
397

  Âdem-i 

merkeziyet ilkesine dayanan ve tezin temel konusu olan kuruluşlar Anayasa’nın 

yukarıda işaret edilen maddelerin ışığında araştırmanın yerel yönetimler kısmında 

detaylı olarak tartışılmıştır. Devamında merkezi yönetim kısaca anlatılıp arkasından 

yerel yönetimler ele alınmıştır.  

Anayasa’nın 136. maddesinin birinci fıkrasına göre yönetim kurumları ikiye 

yani merkezi ve taşra yönetimlere (local offices) ayrılmaktadır. Anayasa’nın bu 

                                                           
394 Rahimi, Salar, a.g.e., s. 43.44.  
395

 Local Administrations kavramı Anayasa’nın bu maddesinde taşra yönetimleri anlamına gelmektedir. 
396

 1. 2004 Anayasası, 137.maddesi.  

2. Article One Hundred Thirty-Seven, 

The government, in preserving the principles of centralism, shall transfer necessary powers, in 

accordance with the law, to local administrations in order to accelerate and improve economic, 

social as well as cultural matters, and foster peoples’ participation in developing national life. 
397

 Rahimi, Salar, a.g.e., s. 43.44.  
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maddesinde Afganistan yönetiminin dağılımının temel yapısı (taşı)  koyulmaktadır.
398

 

Anayasa’nın 136. maddesinin birinci fıkrası şöyledir: “Afganistan İslam 

Cumhuriyetinin yönetimi, merkezi ve taşra yönetim birimleri (local offices) tarafından 

kanun temelinde yönetilmektedir.”
399

  

5. Merkezi Yönetim  

Merkezi yönetim, ülkenin yönetim teşkilatının başında bulunan kişi veya kişileri 

ifade eder. Merkezi yönetimin yetkilerinin şekli ve içeriği, farklı devlet sistemlerine 

göre değişir. Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilir, bu 

nedenle devletin başında bulunur ve yeterli yürütme yetkilerine sahiptir. Örnek olarak 

Amerika başkanlık sistemi gösterilebilir. Parlamento sistemini benimseyen ülkelerde ise 

bu güç bakanlar kurulu gibi bir yapının elinde bulunur. Çünkü böyle sistemlerde kabine 

ve bakanlar toplu ve bireysel olarak parlamentoya karşı sorumludur ve bunun için 

yeterli yetkilere sahip olması gerekmektedir.
400

 Parlamenter sistemde merkezi yönetim 

dolaylı olarak parlamento denetimi altındadır. Örnek olarak İngiltere parlamento sistemi 

gösterilebilir.
401 Karma sisteminde (başkanlık-parlamenter) idari güç Cumhurbaşkanı ve 

başbakan arasında bölünmekte ve parlamento da ek olarak yürütme erki ve yönetim 

üzerinde denetim yetkisine sahiptir. Afganistan, başkanlık sistemini benimsemiş ve 

bunun için Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine sahip bulunmaktadır.
402

 Afganistan’da 

Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükümetin başkanıdır. Bakanlar parlamentoya 

karşı sorumludurlar ve güvenoyunu parlamentodan alırlar. Afganistan’da siyasi ve idari 

                                                           
398

 Muhammedî, Abdul Ali, Afganistan’ın İdari Hukuku, Kelime Yayıncılık Enstitüsü, Kabil- Afganistan, 

2018,  s. 157-260.  
399

1.  2004 Anayasa’sı, 136. maddesi.  

2. Article One Hundred Thirty-Six: 

The administration of the Islamic Republic of Afghanistan, based on the units of the central government 

and local offices, shall be regulated according to the law. The central administration shall be divided into 

several administrative units, each headed by a Minister. The local administrative unit shall be a province. 

The number, area, divisions and related provincial organizations as well as number of offices shall be 

regulated on the basis of population, social and economic conditions, as well as geographical location. 
400

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 157-161. 
401

 Hüseyin’i, Said Ali, Afganistan’ın İdari Hukuku, Amiri Yayınevi, Kabil, Afganistan, 2013, s. 99-155. 
402

 Hüseyin’i, Said Ali, a.g.e., s. 99-101.  
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güç iki kuvvet, yürütme ve parlamento arasında bölünmektedir. Cumhurbaşkanı 

yürütme başkanı olarak yetkili yöneticileri atama, görevden alma ve yönetimi 

iyileştirme ve geliştirme konularında gerekli reformları yapma yetkilerine sahip 

bulunmakla birlikte bu işlemlerin gerçekleştirebilmesi için Anayasa’da parlamentonun 

onayına bağlanmıştır. Parlamento yürütme organı içindeki yönetim birimlerinin 

kurulması, kaldırılması ve değiştirilmesi konularında yetkiye sahiptir.
403

    

Anayasa’nın 136. maddesinin ikinci fıkrasında merkezi yönetim birkaç idari 

birimlere bölünmüş ve her birimin başında bir bakanın bulunması öngörülmüştür. Bu 

maddeden anlaşılacağı gibi merkezdeki yönetim bakanlıklara ayrılmakta ve her bir 

bakanlık başında bir bakan bulunmaktadır.
404

 Bakanlıkların sayısı ve merkezi yönetimin 

yapısını belirlemek için hükümetin Temel Teşkilat Kanun’u çıkarılmamıştır.
405

 Mevcut 

duruma göre merkezi yönetim 25 bakanlıktan oluşmakta ve bakanlıklar şöyledir:  

5.1. Bakanlıklar 

 Afganistan’daki bakanlıklar sıralanırsa; 

 

1. Milli Savunma Bakanlığı.  

2. İçişleri Bakanlığı.  

3. Adalet Bakanlığı.  

4. Dışişleri Bakanlığı.  

5. Sınır ve Aşiret İşleri Bakanlığı.  

6. Rehberlik, Hac ve Yardım Bakanlığı. 

7. Madenler ve Petrol Bakanlığı.  

8. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı.  

                                                           
403

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 157-158. 
404

 2004 Anayasa’sı, 136. maddesi. 
405

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 165-185. 
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9. Enerji ve Su Bakanlığı.  

10. Bayındırlık Bakanlığı. 

11. Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı. 

12. Kentsel Gelişim ve İskân Bakanlığı.  

13. Milli Eğitim Bakanlığı.  

14. Yüksek Eğitim Bakanlığı. 

15. Bilgi ve Kültür Bakanlığı. 

16. Halk Sağlığı Bakanlığı. 

17. Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı. 

18. Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı. 

19. Narkotik ile Mücadele Bakanlığı.
406

  

20. Maliye Bakanlığı. 

21. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı. 

22. Ekonomik Bakanlığı. 

23. Mülteciler ve Geri Dönenler Bakanlığı. 

24. Kadın İşleri Bakanlığı. 

25. Çalışma, Sosyal İşler, Şehitler ve Engelliler Bakanlığı.
407

 

Anayasa’nın 142. maddesine göre, devlet Anayasa’da belirtilen görevleri ve 

değerleri sağlamak ve yürütmek için gerekli yönetimleri oluşturabilir.
408

 Anayasa’nın bu 

                                                           
406

 Hükümetçe İçişleri Bakanlığı ile birleşme kararı alınmıştır. Narkotik ile Mücadele Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığın teşkilatına girince bakanlıkların sayısı 24 e düşecektir.  
407

 Bakanlıklar, http://prev.ocs.gov.af/?s=dari&c=ministries-drwww.prev.ocs.gov.af. Erişim, 21.01.2019.  
408

 2004 Anayasa’sı, 142. maddesi. 

http://prev.ocs.gov.af/?s=dari&c=ministries-dr
http://prev.ocs.gov.af/?s=dari&c=ministries-dr
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maddesinin temelinde merkezi yönetimde bakanlıkların yanında özerk veya 

Cumhurbaşkanlığına bağlı yönetimler de kurulmuştur.  Bu yönetimler şu şekildedir:  

5.2. Başkanlıklar 

1. Ulusal Güvenlik Genel Başkanlığı.  

2. Spor Genel Başkanlığı. 

3. Ulusal Radyo ve Televizyon Genel Başkanlığı. 

4. Bilimler Akademisi Başkanlığı. 

5. Parlamento İşleri Bakanı.(kendisi bakan konumunda olmakla beraber başında 

bulunduğu kuruma yönetimsel anlamda bakanlık statüsü verilmemektedir) 

5.3. Özerk Yönetimler  

1.  Savcı Yönetimi. 

2. Özerk Yerel Yönetimleri Yönetimi (İDLG).
409

 

3. Özerk Havacılık Yönetimi.  

4. Özerk Arazi Yönetimi.  

5. Kuçi’lerin
410

 Özerk Koordinasyon Başkanlığı.  

5.4. Yüksek Yönetimler  

1. Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Yönetimi.  

2. Yüksek Teftiş Yönetimi.  

5.5. Ulusal Yönetimler  

1. Ulusal Çevre Koruma Yönetimi. 

                                                           
409

 Bu yönetim ayrı başlık altında incelenmiştir.  
410

 Kuçiler, (göçebe) daimi iskânları olmayanlar ve hayvancılıkla uğraşan topluluklardır. Mevsime göre 

bir bölgeden başka bölgelere göç edenlerdir.  
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2. Ulusal Standartlar Yönetimi. 

3. Ulusal Afet ile Mücadele Yönetimi.  

5.6. Yönetimler 

1. İstatistik Merkezi Yönetimi.  

2. Jeodezi ve Kartografya Genel Yönetimi. 

3. Belediye (Kabil Belediyesi)
411

.  

4. Kızılay.  

5. Afganistan Yatırım Destek Yönetimi.  

5.6. Komisyonlar 

1. Özerk İnsan Hakları Komisyonu.  

2. Özerk Seçim Komisyonu. 

3. Özerk Seçim Şikâyetler Komisyonu. 

4. Özerk İdari Reform ve Sivil Hizmeti Komisyonu (İARCSC). 

5. Anayasa’nın Uygulanmasının Denetlenmesi için Özerk Komisyon. 

6. Atom Enerjisi Yüksek Komisyonu.
412

 

7. Özerk Uzlaşma Komisyonu.
413

 

Cumhurbaşkanlığı tarafından uzmanlardan oluşan bir dizi konseyler ve 

komisyonlar da vardır. Bu konsey ve komisyonlar Cumhurbaşkanlığına bağlı tutulmuş 

ve yeterli yetkilere sahip kılınmıştır. Kabineye sunulacak çeşitli konular, sunulmadan 

                                                           
411

 Kabil (başkent) belediyesi Cumhurbaşkanına bağlı ve ona karşı sorumludur. Başka belediyeler ise 

Yerel Yönetim Özerk Yönetimine (IDLG). 
412

 Devlet, https://president.gov.af/fa/, Erişim, 24.01.2019.  
413

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 165-167. 

https://president.gov.af/fa/
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önce bu konsey ve komisyonlarda uzmanlarca değerlendirilecek ve tartışılacaktır. 

Uzmanlardan oluşan konseyler ve komisyonlar şöyledir:  

1. Kentsel Gelişim Yüksek Komisyonu.  

2. Göç İşleri Yüksek Komisyonu.  

3. İdari Reform Yüksek Konseyi.  

4. İnsan Kaynakları Yüksek Konseyi.  

5. Arazi ve Su Yüksek Konseyi.  

6. Kanun Egemenliği ve Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi.  

7. Ulusal Güvenlik Konsey Toplantısı Kurulu.  

8. Ulusal Satın Alma Komisyonu. 

9. Yüksek Ekonomik Konseyi.  

10. Altyapı Geliştirme Konseyi. 

11. Bağlantı ve Bölgesel Ekonomik İşbirliği Geliştirme Konseyi.  

12. Yoksulluğu azaltma, Hizmet Sunma ve Vatandaş Katılımı Yüksek 

Konseyi.
414

 

Yukarıda belirtildiği gibi merkezi yönetimde bakanlıklar hariç sayısı 

bakanlıkların sayısını aşan kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşların bazıları özerk 

statüye sahiptir ve bazıları ise Cumhurbaşkanlığına bağlıdırlar.
415

 

 Aslında eskiden durum böyle değildi, özerk kuruluşların sayısı çok azdı ve 

genellikle bir bakanlık yönetimi altında görev yapmaktaydılar veya Şah ve başbakana 

bağlıydılar. Yeni siyasi sistemde başbakan olmadığı için böyle kuruluşlar genellikle 

                                                           
414

 Devlet, https://president.gov.af/fa/, Erişim, 24.01.2019. 
415

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 165-167. 

https://president.gov.af/fa/
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veya tümüyle Cumhurbaşkanlığına bağlı kılınmıştır. Böyle bir durumda tüm 

kuruluşların görevlerinin sağlıklı bir şekilde denetiminin yapılması güçtür ve kaosa 

neden olabilirdir. Diğer bir yandan Cumhurbaşkanı hem hükümetin hem de devletin 

başkanı olduğu için görev ve sorumluluklarının alanı geniş tutulmuş ve tüm kuruluşların 

işlerine yetişmek kolay olmayacağı gibi işlerin yavaşlamasına da neden olabilir. 

Afganistan gibi demokrasiyi benimseyen ülkelerde Cumhurbaşkanlığına bağlı yetkili 

kuruluşların kurulması diktatörlüğe de yol açabilir.
416

 

Anayasa’da parlamentonun hükümet üzerindeki denetimi sadece bakanlar 

üzerinde sınırlı kılınmıştır (Anayasa’nın 91. ve 92. maddeleri) ve Anayasa’nın 71. 

maddesi şöyledir: “Hükümet bakanlardan oluşur ve Cumhurbaşkanı başkanlığın altında 

görev yapar. Bakanların sayısı ve görevleri kanun ile düzenlenir”.
417

 Bu kuruluşlar 

hükümet-yürütmeye bağlı oldukları ve bakanlıklar olmadıkları için parlamentonun 

denetimi haricinde bırakılır. Hâlbuki bu kuruluşların görev alanları bir bakanlığın görev 

alanından daha geniş ve önemlidir. Bu nedenle hükümet ve parlamento arasında bazı 

sorunlar çıkmaktadır.
418

 

Bu kısımda merkezi yönetimin yetkileri ve görevleri üzerinde özlü bir 

tartışmanın yapılması konunun daha iyi anlaşılması açısından önem arz etmektedir.  

5.8. Merkezi Yönetimin Yetki ve Görevleri  

Afganistan’ın siyasi sisteminde başbakan olmadığı için, Cumhurbaşkanı hem 

hükümetin hem de devletin başıdır ve iki alanda Anayasa’ya göre yetki ve görevleri 

vardır.
419

 Konu ile ilgili Anayasa’nın 60. maddesi: “Cumhurbaşkanı, Afganistan İslam 

Cumhuriyeti Devleti’nin başında bulunur, yetkilerini yürütme, yasama ve yargı 

                                                           
416

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 165-167. 
417

 2004 Anayasa’sı, 71. maddesi. 
418

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 165-167. 
419

 Asıf, Firogh, Abdul Kahhar, Afganistan’ın İdari Hukuku Sistemi, Adalet Aylık Dergisi, İmtiyaz sahibi, 

Adalet Bakanlığı, 20. Yıl, Sayı, 191, Bahir yayınevi, Kabil, Afganistan, 2018, s. 24-60.  
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alanlarında bu Anayasa’nın hükümleri temelinde kullanır”.
420

 Anayasa’nın bu 

maddesine göre, Cumhurbaşkanı, ülkenin en yüksek yöneticisidir ve bu nedenle en çok 

siyasi ve idari yetkilere sahip bulunmaktadır.
421

 Cumhurbaşkanı, başkanlık, yarı 

başkanlık ve karma siyasi sistemlerinde doğrudan halk tarafından seçileceği için geniş 

yetkilere sahip bulunuyor.
422

 Anayasa’nın 61. maddesine göre Cumhurbaşkanı doğrudan 

halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanın seçilebilmesi için adayların oyların en az % 

50’sini alması gerekir. İlk turda hiçbir adayın % 50 oy alamaması durumunda ikinci tur 

düzenlenir. İlk turda en çok oy alan iki aday ikinci tura katılır ve bunlardan en yüksek 

oyu alan cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
423

 Cumhurbaşkanı hem devletin başkanı hem de 

uluslararası toplumda Afganistan devletinin temsilcisidir.
424

 Cumhurbaşkanının 

görevleri Anayasa’nın 64. maddesinde açıklanmıştır. Cumhurbaşkanın yetki ve 

görevleri aşağıda sırası ile tartışılmıştır: 

5.8.1. Devlet Başkanı Olarak Cumhurbaşkanın Görevleri  

Cumhurbaşkanın yetkilerinin çoğu devlet başkanı, devletin ve milletin temsilcisi 

olmasından kaynaklanmaktadır. Cumhurbaşkanı devlet başkanı olduğu için bazı 

sembolik görevleri de vardır. Cumhurbaşkanın önemli yetki ve görevleri şu şekildedir:  

1. Anayasa’nın uygulanmasına özen göstermek. (Anayasa’nın 64. maddesinin 

birinci fıkrası).  

2. Ülke politikasının ana hatlarını belirlemek (Ulusal Meclis’in onayı gerekir). 

(Anayasa’nın 64. maddesi).   

                                                           
420

 2004 Anayasa’sı, 60. maddesi. 
421

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 164-173. 
422

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 167-185. 
423

Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 164-173. 
424

 Hüseyin’i, Said Ali, a.g.e., s. 99-105. 
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3. Ulusal ve önemli (siyasal, sosyal veya ekonomik) konularda halkın oyuna 

(referandum) başvurmak (Anayasa’nın hükümlerinin ihlal edilmemesi veya değişiminin 

yapılmaması şartıyla). (Anayasa’nın 65. maddesi). 

4. Ulusal Konsey’in onayı ile acil durumun tüm veya bazı bölgelerde ilan 

edilmesi, Ulusal Meclis’in (parlamento) bazı yetkilerinin hükümete devredilmesi ve 

Anayasa’nın bazı hükümlerinin durdurulması. (Anayasa’nın 143-148 maddeleri).  

5. Loya Jirga’nın çağrılması. (Anayasa’nın 64. maddesinin 7. Fıkrası).  

6. Anayasa değişikliği için öneride bulunmak, değişikliğin tasarısını hazırlamak 

için bir heyetin oluşturulması, Anayasa’nın onaylanması için Loya Jirga’ın çağırılması 

ve sonuçta Anayasa’nın kabul edilmesi. (Anayasa’nın 149. ve 150. maddeleri).  

7. Kanun hükümlerine uygun olarak madalyaların, rozetlerin ve fahri unvanların 

verilmesi. (Anayasa’nın 64. maddesinin 19. Fıkrası).  

8. Yabancı devletlere ve uluslararası kuruluşlara Afgan siyasi temsilcilerini 

(diplomatları) atama. (Anayasa’nın 64. maddesinin 14. Fıkrası). 

9. Afganistan’da yabancı ülkelerin siyasi temsilcilerinin (diplomatların) güven 

mektuplarını kabul etmek. (Anayasa’nın 64. maddesinin 15. Fıkrası). 

10. Kanun hükümlerine uygun olarak uluslararası antlaşmaların imzalanması 

için güven mektubunun verilmesi. (Anayasa’nın 64. maddesinin 17. Fıkrası).
425

  

Cumhurbaşkanı yetkilerini kötüye kullanmamak için Anayasa bazı sınır ve 

engelleri öngörülmüştür. Örneğin yukarıdaki yetkilerin 2. ve 4. kısımdakileri 

kullanabilmek için Ulusal Konsey’in (Senato ve Parlamento) onayı şart koyulmuştur.
426

 

                                                           
425

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 167-185. 
426

 Hüseyin’i, Said Ali, a.g.e., s..99-105 ve  2004 Anayasası, 61. maddesi. 
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5.8.2. Hükümet Başkanı Olarak Cumhurbaşkanın Yetkileri  

Cumhurbaşkanı devlet başkanı olduğu gibi aynı zamanda hükümet başkanıdır. 

Bunun için yürütme yetki ve görevlerine sahip bulunmaktadır. Cumhurbaşkanın yetki 

ve görevleri farklı açılardan tartışılabilir ama büyük ölçüde siyasal ve yürütme şeklinde 

ikiye ayrılmaktadır. Hükümetin farklı görevleri ve sorumlulukları vardır bunun için 

yetkileri sadece yürütme ile sınırlandırılamaz. Yürütme organının, görev ve 

sorumlulukları geniş kapsamlı olduğu için iki çeşit yürütme organından söz etmek 

mümkündür; siyasi ve idari yürütme organı. Başka bir ifade ile yürütme organı hem 

ülkenin siyasetinden hem de yönetiminden sorumludur. Yürütme organının bu özelliği 

siyasal ve yönetsel görevleri arasında fark yaratılmasını gerektirir.
427

 Cumhurbaşkanı 

hükümet başkanı olduğu için aşağıdaki yetki ve görevlere sahip bulunmaktadır: 

1. Hükümet veya bakanlar kurulunun başkanlığını yapmak.
428

 

2. Silahlı kuvvetlerinin komutanlığını yapmak.  

3. Ulusal Meclisin onayı ile birlikte savaş ve barışı (ateşkes) ilan etmek.  

4. Toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığın korunması için gerekli kararları almak.  

5. Ulusal Meclisin onayı ile silahlı kuvvetleri yurt dışına göndermek.  

6. Yardımcılarının istifasının kabul etmek.  

7. Bakanları, Başsavcıyı, Merkez Banka’sının başkanını, Ulusal Güvenlik 

Başkanını (Milli İstihbarat Başkanlığı) ve Kızılay’ın başkanını parlamentonun onayı ile 

atamak ve görevden almak, istifalarını kabul etmek.  

8. Silahlı askerleri, polisleri, ulusal güvenlik memurlarını ve yüksek düzeydeki 

sivil ve siyasi memurları atamak, görevden almak, istifalarını kabul etmek ve emekli 

etmek.  
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9. Ülke yönetiminin iyileştirilmesi için kurum ve komisyonları oluşturmak. 

(Anayasa’nın 64. maddesi).
429

 

Cumhurbaşkanı yüksek düzeydeki yöneticileri göreve atama ve onları görevden 

alma yetkilerini Anayasa’dan almaktadır. Yukarıda belirtilen yönetimlerin dışında başka 

yönetimlerin yöneticilerin göreve atama ve görevden alma yetkisine de sahiptir. Bu 

yönetimlerin önemli olanları şunlardır: Kâbil Belediye Başkanlığı, Bilimler Akademisi 

Başkanlığı, Olimpiyat Başkanlığı, Afet ile Mücadele Yönetimi, Teftiş Yüksek 

Yönetimi, Yolsuzluklar ile Mücadele Başkanlığı, Çevre Koruma Başkanlığı, Kartografi 

Başkanlığı ve Kâbil Üniversite’sinin Başkanlığı.
430

  

Cumhurbaşkanı ülke yönetimini iyileştirme amacı ile yönetimleri oluşturma 

yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanı gerekli alanlarda gerekli yönetimleri kurabilir. 

Cumhurbaşkanı bakanların yönlendirilmesi, merkezi ve yerel otoritelerin denetilmesi ile 

de sorumludur.
431

 

5.8.4. Cumhurbaşkanın Ulusal Meclis (Yasama Organı) ile İlgili Yetkileri 

Cumhurbaşkanı devlet başkanı olduğu için yasama alanında sahip olduğu 

yetkilerini Anayasa çerçevesinde yürütmektedir. Bu alan ile ilgili önemli yetkileri şu 

şekilde sıralanabilir: 

1. Ulusal Konsey’in (Parlamento ve Senato) Açılışını yapmak.  

2. Ulusal Konsey’i tatil döneminde olağanüstü toplantılara çağırmak. 

3. Senato üyelerinin üçte birini atabilmek.  

                                                           
429

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 168-169. 
430

 Hüseyin’i, Said Ali ,a.g.e., s. 99-105. 
431

 Hüseyin’i, Said Ali, a.g.e., s .99-105. 



114 
 

4. Hükümet başkanı olarak Ulusal Konsey’e (parlamento) kanun teklifinde 

bulunabilmek. Yani hem Ulusal Konsey’e kanun teklifi sunabilir hem de hükümetçe 

kanun tasarısını hazırlayıp gönderilebilir.   

5. Geciktirici veto etme yetkisi: Ulusal Konsey’in kanunlarını inceler ve 15 gün 

içerisinde nedenleri belirleterek parlamentoya geri döndürebilir.  

6. Parlamento tatil döneminde mali ve bütçe işlemleri hariç gerektiğinde başka 

konularda kanun hükmünde kararname (kanun) çıkartabilir.  

7. Ulusal Konsey’i tarafından çıkartılan kanunların onaylanması.
432

 

Ulusal Konsey’in yıllık açılışı Cumhurbaşkanının yasama organı ile ilgili 

sembolik görevlerindendir. Başka görevleri gerçekten yasama organının görevlerine bir 

tedahüldür. Afganistan siyasi sisteminde bu tedahül karşılıklıdır. Şöyle ki bakanlar 

güvenoyunu parlamentodan alır ve parlamentoya ve Cumhurbaşkanına karşı 

sorumludurlar. Anayasa’ya göre bütçenin uygulamaya geçebilmesi için parlamento 

onayını gerektirir.
433

 

5.8.4. Cumhurbaşkanın Yargı ile İlgili Yetki ve Görevleri  

Yargı, Afganistan İslam Cumhuriyetin özerk organıdır. Yargı, bir Yargıtay, 

temyiz mahkemeleri ve ilk mahkemelerinden oluşmaktadır. Yargıtay, en yüksek yargı 

organıdır ve Afganistan İslam Cumhuriyet’inin yargı organının başında bulunmaktadır. 

Yargıtay 9 üyeden oluşur.
434

 Afganistan’ın siyasi sistemi başkanlıktır ve devlet üç 

organdan yürütme, yasama ve yargıdan oluşmaktadır. Bu organların her birisi kendi iş 

alanında özerktirler.
435

 Cumhurbaşkanı hem hükümet hem de devlet başkanı olduğu için 

yasama ve yargı organlarının üzerinde bir dizi yetkilere sahip kılınmıştır. 

Cumhurbaşkanın yargı organı ile ilgili yetki ve görevleri şöyledir:  
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1. Parlamento onayı ile Yüksek Mahkeme’nin başkanının ve üyelerinin 

atanması.  

2. Cumhurbaşkanının huzurunda Yargıtay üyelerinin yemin etmesi.  

3. Cumhurbaşkanı tarafından yargıçların görevlendirilmesi, görevden alınması, 

istifaların kabul edilmesi ve emekli kılınması.  

4. Kanun hükümlerine uygun olarak suçluların cezalarında indirim yapmak ve 

affetmek. 

5. Mahkeme tarafından verilen ölüm cezasının onaylanması. 

Yukarıdaki işlemler yargı organın görevlerindendir ama Cumhurbaşkanı devlet 

başkanı olduğu için yargı ile ilgili Anayasa’nın 64. 119. 132. ve 129. maddelerinde 

yetkili kılınmıştır. Yargı organı diğer tüm görevlerinde özerk konuma sahiptir.
436

 

5.8.5. Hükümetin Görev ve Yetkileri  

Anayasa’nın 71. maddesi hükümeti şöyle anlatmaktadır: “Hükümet, bakanlardan 

oluşur ve Cumhurbaşkanın başkanlığında görev yaparlar. Bakanların sayı ve görevleri 

kanun ile düzenlenir.”
437

 Anayasa’nın bu maddesi ile hükümet bakanlarla sınırlanmakta 

ve her bir bakan bir bakanlık teşkilatı (merkezi yönetimin birimi) başında 

bulunmaktadır. Bu bakanlar Cumhurbaşkanının başkanlığında görev sürmekle birlikte 

görevlerinden Cumhurbaşkanına ve parlamentoya karşı sorumludurlar.
438

 Hükümet, 

yürütme organının özüdür. Cumhurbaşkanından sonra ülkenin en yüksek yürütme ve 

idari adresi olarak ülke yönetimi ile ilgili farklı konularda karar verme yetkisine 

sahiptir.
439
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Bakanlar üç kategoriye ayrılmaktadır; bakanlığı olan, bakanlığı olmayan ve 

danışman bakanlar. Bakanlığı olan bakanlar bir bakanlık teşkilatı başında bulunur, 

başında bulunan bakanlığın işlemlerinden sorumludurlar. Bakanlığı olmayan bakanlar 

genellikle belli bir görevden sorumlu tutulur ve bazı konularda karar verme yetkisine 

sahip olurlar. Örneğin; Parlamento İşleri Bakanı. Danışman bakanların görevleri 

genellikle siyasi, hükümete ve Cumhurbaşkanına danışmanlık yapmaktır. Anayasa’dan 

anlaşılacağı gibi tüm bakanlar (bakanlıkları olan, olmayanlar ve danışman bakanlar)  

hükümetin (bakanlar kurulunun) üyeleridir. Anayasa hükümeti (bakanlar kurulun) 

üyelerini; bakanlar, Cumhurbaşkanının iki yardımcı ve özel danışanları ile 

sınırlanmaktadır. Ama bazı merkezi yönetimin birimlerinin yöneticilerin de hükümette 

(bakanlar kurulunda) üyeliği bulunmaktadır. Örneğin; Özerk Yerel Yönetimleri 

Yönetim Başkanı, Ulusal Çevre Koruma Yönetiminin Başkanı, İstatistik Başkanı vb. 

Gerektiğinde başka yönetimlerin başkanları ve uzmanlar da bakanlar kurulunun 

toplantılarına davet edilebilir.
440

 

Hükümetin görevleri iki ana bölüme ayrılabilir. 1. Kararları uygulamak. 2. Karar 

vermek. 

1. Kararları Uygulamak: Hükümet iki farklı organın (yargı ve yasama) 

kararlarının uygulaması ile sorumludur. Parlamento tarafından ekonomik, ticari, 

kültürel, sosyal, siyasal, yönetsel, güvenlik, hukuksal ve başka alanlarda çıkartılan 

kanunların uygulaması ile sorumludur. Parlamento, kanunları genellikle ana hatları ile 

çıkartır ve hükümet parlamento tarafından çıkartılan kanunların daha iyi 

uygulayabilmesi için yönetmelik çıkartmaya ihtiyaç duyar.
441

 Hükümete yönetmelik 

yetkisi Anayasa’ca verilmiştir ve bunula ilgili 76. madde şöyledir: “Hükümet, ülke 

politikasının temel çizgilerini uygulamak ve görevlerini düzenlemek ve planlamak için 
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yönetmelik çıkartabilir. Bu yönetmelik herhangi bir kanuna aykırı olmamalıdır.”
442

 

Yönetmelik kanunların detayıdır, hükümet kanunların uygulaması ile sorumlu olduğu 

için yönetmelik çıkartmasında daha uzaman ve yeteneklidir. Kanunların uygulaması için 

yönetmelik bir gerekçedir. Kanunların uygulaması için sadece yönetmelik çıkartma 

yeterli değil bununla beraber hükümet yetenekli ve uzman insan kaynakları istihdam, 

eğitmeli, plan ve strateji yapmalı, kuruluşlar kurmalı, bütçe ayrılmalı vb.
443

 Hükümet 

yargının son ve kesin kararları uygulaması ile Anayasa’nın 75. maddesinin birinci 

fıkrasında sorumlu tutulmuştur.
444

  

2. Karar Vermek: Hükümet, kanunların ve Yargı organının kararlarının dışında 

ama bunların çerçevesinde karar verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hükümetin karar 

verebileceği alanların bir kısmı şöyledir: yurtdışı ve yurtiçi ile ilgili ülke politikasının 

temel çizgilerinin (parlamento onayından sonra) uygulaması, güvenlik, ülkenin 

bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmak, refahlı ve gelişmiş bir topluluk yaratmak, 

toplumun ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde hizmet sunmak, reformların yapılması, 

eğitim alanında fırsatların sağlanması vb.
445

 

Hükümetin görevleri Anayasa’nın 75. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:  

1. Anayasa’nın, kanunların hükümlerinin ve Yargı organının kesin kararlarının 

uygulaması. 

2. Bağımsızlığı, toprak bütünlüğünü korumak ve Afganistan’ın uluslararası 

toplumdaki çıkarlarını ve itibarını korumak. 

3. Asayiş ve güvenliği sağlamak, her türlü idari yolsuzluğun ortadan 

kaldırılması. 
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4. Bütçeleme,  devletin mali durumun düzenlenmesi ve kamu mallarının 

korunması. 

5. Kalkınma, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik programların tasarımı ve 

uygulanması.  

6. Mali yılın sonunda, gerçekleştirilen faaliyetlerin ve programların ve gelecek 

mali yılın büyük programları hakkında Ulusal Meclis’e (Parlamento ve Senato) bir 

rapor sunmak.  

7. Anayasa ve kanunlarla verilen başka tüm görevlerin yapılması.
446

 

Hükümetin yukarıdaki görev, yetki ve sorumluluklarına ek olarak Anayasa iki 

önemli yetkiyi daha vermektedir. Birincisi Yönetmelik çıkartma (Anayasa’nın 76. 

maddesi). İkincisi ise Kararname çıkartma (Anayasa’nın 79. maddesi).
447

 

Görüldüğü gibi Anayasa’da hükümete geniş görev, sorumluluk ve yetkiler 

tanınmıştır. Hükümet, verilen ödevleri yapabilmek için farklı alanlarda farklı 

bakanlıklar ve profesyonel kuruluşların kurulmasına ihtiyaç duyar ve kurulan kuruluşlar 

ödevlerin, sorumlulukların bölüşümünü ve paylaşımını sağlar. Bunun için merkezi 

yönetimde geniş bir teşkilat bulunur. Hükümetin görev alanları şu ana alanlara 

ayrılmaktadır: a) Dış politika alanı; b) Savunma ve güvenlik alanı; c) Mali ve ekonomik 

alan; d) Adalet alanı; e) Sağlık ve çevre koruma alanı; f) Eğitim ve kültürel alan; g) 

Tarım ve kırsal kalkınma alanı; h) İletişim, bilgi, haberleşme ve kentsel gelişim; i) İş ve 

sosyal işler alanı. Genellikle her bir alanın başında bir veya birkaç bakan bulunur. Her 

bir bakanın siyasal, yönetsel ve bakanlar kurulunda sorumlulukları vardır. Bazı alanların 

görevleri bir bakanlık tarafından yapılamayacak kadar geniş olduğu için merkezi 

yönetimde bu görevleri daha iyi ve etkin bir şekilde yapabilmek için yürütme organı 

                                                           
446

 2004 Anayasa’sı, 75. maddesi. 
447

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 170-175. 



119 
 

çerçevesinde bir dizi yönetimler kurulmuş ve görev paylaşımı yapılmıştır. Anayasa’ya 

göre oluşturulmuş yönetimler ve komisyonlar bakanlar kurulunda üyeliği yoktur
448

 ama 

duruma göre bazılarının başkanları bakanlar kurulunun toplantılarına katılır ve 

gerektiğinde davet edilir.
449

 

Yerel ve taşra yönetimlerin tartışmasına girmeden önce merkezi yönetimin, 

Yerel Yönetimlerin Özerk Yönetimi (IDLG) kuruluşu olarak yerel yönetimleri de 

yakından ilgilendiği için ayrı başlık altında tartışmasında fayda vardır.  

5.9. Yerel Yönetimlerin
450

 Özerk Yönetimi (Independent Directorate of Local 

Governance - IDLG)  

Anayasa’nın 142. maddesine göre, hükümet Anayasa hükümlerini ve değerlerini 

gerçekleştirmek amacıyla gerekli kuruluşları kurabilir.
451

 İşte Anayasa’nın bu 

maddesinin esasında IDLG 2007 yılında yürütme organının çatısı altında kuruldu ve 

Cumhurbaşkanlığına karşı sorumlu tutuldu.
452

 Afganistan’daki yönetim sistemi 

merkeziyet ilkesine dayandığı için bu kuruluşun kurulmasından önce İçişleri Bakanlığı, 

polis kuvvetleri, yerel ve taşra yönetimleri ile ilgileniyordu ve yönetiyordu ama IDLG 

kurulduktan sonra yerel ve taşra yönetimleri İçişleri Bakanlığından alınarak IDLG’a 

bağlandı.
453

 Yerelde bulunan yönetimlerin kuruluşları ikiye ayrılır; birincisi merkezi 

yönetimin uzantıları veya merkezi yönetimin temsilcileri (taşra örgütleri) ikincisi ise 

seçilmiş yerel yönetimler (belediyeler, il, ilçe ve köy meclisleri).
454

 IDLG yerel ve taşra 

kuruluşları ile merkezi yönetimin başkent yapılanması arasında bir köprü, koordinatör, 

dayanışmayı sağlama ve yerel otoritelerin işlemlerini kolaylaştırma görevini 
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yapmaktadır.
455

 Halı hazırda valiler ve belediyeler raporlarını IDLG aracılığıyla 

Cumhurbaşkanına sunmaktalar. Yerel ve taşra yönetimlerini yönetmek amacıyla 

valilerin, kaymakamların ve belediye başkanların (belediye seçimleri olana kadar) 

atanma önerileri IDLG tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulmaktadır. Çünkü valilerin, 

kaymakamların ve il belediye başkanlarının atanma yetkisi Cumhurbaşkanındadır.
456

 

IDLG valiliklerin ve kaymakamlıkların yönetilmesi ve seçilmiş kuruluşların 

belediyelerin ve il meclisleri gibi kuruluşların desteklemesi (işlerini daha verimli ve 

etkili kılmak) ile sorumludur.
457

 

5.9.1. IDLG’ın Amaçları  

 Kuruluşun amaçları sıralanırsa;  

1. Yerel düzeyde yerel otoritelerin iyi yönetişim ilkelerinin, açık ve şeffaf, hesap 

verebilir, katılımcı, etkili, tutarlı, kapsayıcı ve hukuk kuralları (kanunları) 

desteklemesinden ve sağlanmasından emin olmak.  

2. Halkın yönetime katılımını, hizmet sunumunda verimliliği-etkililiği sağlamak 

ve Afganistan’daki tüm insanların haklarının korunması amacı ile yerel düzeyde kamu 

kuruluşları oluşturulması ve güçlendirilmesi.  

3. Vatandaşların ve menfaat sahiplerinin yerel düzeydeki otoritelere katılımlarını 

sağlamak için fırsatların yaratılması.  

4. Yerel otoritelerin, Afgan halkının refah ve konforu için hizmetlerin ve ulusal 

programların sunumunu kolaylaştırmasında etkin ve aktif bir rol oynadığından emin 

olmak. 
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5. Güvenlik, kalkınma ve yönetişimin işlerinin koordinasyonunu  (adalet ve 

yargı dâhil) sağlanması.
458

 

Afganistan’ın yönetim sistemi merkeziyet ilkesine dayanan bir sistemdir ama 

Anayasa’nın 137. maddesinde yetki genişliği ve 138. 139. 140. ve 141. maddelerinde 

âdem-i merkeziyet ilkeleri de kabul edilmiştir. Bu nedenle merkezi yönetimin uzantıları 

veya merkezi iktidarın temsilcileri (valilik, kaymakamlık ve köy yönetimi) ve seçilmiş 

yerel yönetimler (belediyeler, il, ilçe ve köy meclisleri) kuruluşları IDLG kapsamına 

girmektedir.
459

 

5.9.2. IDLG’nın Görev ve Sorumlulukları  

Bu kuruluşun görevleri dört ana bölüme ayrılmaktadır: 

1. Politika (policy) alanında ana görevleri: Yerel yönetimler için politika 

çerçevesinin, kanunların ve yönetmeliklerin tasarımını yapmak.  

2. Yönetim gelişimi için temel görevleri: Yerel yönetimleri ve taşra örgütlerini 

güçlendirmek, kapasite geliştirmek ve desteklemek.  

3. Yerel Yönetişimin Kapsamlı Sorumlulukları: Yerel yönetişim süreçlerinde 

menfaat sahiplerinin ve vatandaşların katılımı için destek oluşturmak ve sağlamak. 

4. Destek görevleri: Ulusal programların ve girişimlerin yerel yönetimlerin 

aracılığıyla uygulamasını kolaylaştırmak.
460

 

IDLG merkezi yönetimin uzantıları veya merkezi iktidarın temsilcilerinin 

(valilik, kaymakamlık ve köy yönetimi) yönetimlerinin yönetilmesinden sorumludur.  

Ama seçilmiş yerel yönetimler (belediyeler, il, ilçe ve köy meclisleri) kuruluşların 

politika çerçevesinin, kanunların ve yönetmeliklerin tasarımını yapmak, güçlendirmek, 
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kapasite geliştirmek, yerel yönetim süreçlerinde vatandaşların katılımını sağlamak için 

gerekli olan ortamı hazırlamak ve ulusal programların, girişimlerin yerel yönetimler 

aracılığıyla yürütülmesi konularında desteklenmesinden sorumludur. IDLG yerel 

yönetimlerin üzerinde bir üst yönetim değil de merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin 

arasında bir köprü, koordinasyonu sağlayan destekleyici bir organdır.
461

 

6. Yerel Otoriteler: Yerel Yönetimler ve Taşra Yönetimleri (Local Administrations 

& Local Offices)  

Afganistan’ın yerel otoriteleri dört ana kurumdan oluşmaktadır; valilik, 

kaymakamlık, il, ilçe ve köy meclisleri ve belediye yönetimi. IDLG bu kurumların 

çalışmalarını kolaylaştırmakta, yerel otoriteler ve merkezi yönetim arasında bir köprü ve 

bu birimler arasında iletişimi sağlamaktadır.
462

 Afganistan’da mülki bölüşümün en 

büyük idari birimi ildir. Anayasa’nın 136. maddesinin 3. Fıkrasına göre “Yerel idarenin 

(local administrative) birimi İl’dir. İlgili İl ve yönetimlerin sayısı, alanı, bileşenleri ve 

organizasyonu, nüfus sayısına, sosyoekonomik durumuna ve coğrafi konumuna göre 

kanunla düzenlenir.”
463

 Anayasa’nın 140. maddesinin birinci fıkrasında
464

 ve Yerel 

Yönetim Kanun’unun (taşra örgütleri kanunu) 1. maddesinin birinci fıkrasında ve 4. 

maddesinin üçüncü fıkrasında ilçe ve köy de mülki bölüşümün idari birimleri olarak 
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kabul edilmektedir. Anayasa ve Yerel Yönetim Kanun’una
465

 göre idari birimler, il, ilçe 

ve köy yönetimleridir.
466

 Afganistan’da 34 il, 387 ilçe ve 45.538 köy bulunmaktadır.
467

  

Yerel Yönetim Kanun’u 1999 yılında (Taliban döneminde) ve Anayasa ise 2004 

yılında çıkarılmıştır. Ancak Anayasa’daki hükümler çerçevesinde Yerel Yönetim 

Kanun’u güncellenmemiş ve değiştirilmemiştir. Bu yüzden Anayasa’daki hükümlerle 

Yerel Yönetimler Kanun’undaki ve belediye kanunundaki hükümler çelişmektedir.
468

  

Yerel otoriteler iki kategoriye ayrılabilir. Birincisi merkezi yönetimin uzantıları 

veya taşra örgütleri (il ve vali, ilçe ve kaymakam, köy yönetimi); ikincisi ise yerel 

yönetimler veya seçilmiş yerel kuruluşlardır (belediye yönetimleri; il, ilçe ve köy 

meclisleri).
469

  

6.1. Merkezi Yönetimin Uzantıları veya Temsilcileri (Taşra Örgütleri -Local 

Offices
470

) 

Bu kategorideki örgütler merkezi yönetimin temsilcileridir. Ulusal politikaların 

ve merkezi yönetimin emirlerin yürütülmesinden sorumlu ve merkezi yönetim 

tarafından atanmış kişilerdir. Bu kişiler ve örgütler görevlerini merkezi yönetim adına 

yapmaktadırlar.
471

 

6.1.1. İl ve Vali  

Afganistan 34 ile bölünmüştür.
472

 İl, mülki kademelenmenin en büyük idari 

birimidir. Her il, ilçe ve köylere ayrılmaktadır.
473

 İlin merkezi en büyük yerleşim 
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yeridir. Bu yerleşim yeri belediyeler tarafından farklı bölgelere ayrılır, her bir bölge bir 

ilçe hükmündedir.
474

 Yeni bir il oluşturmak için Anayasa ve Yerel Yönetim Kanun’u 

şart koymuştur. Anayasa yeni bir ilin kuruluşu için nüfus, ekonomik ve sosyal durum ve 

coğrafi konum gibi faktörlerin dikkate alınmasını öngörmüş ve uygulaması kanuna göre 

yönlendirilmiştir.
475

 Yerel Yönetim Kanun’unun 5. maddesi, il kuruluşu ile ilgili: “İl, 

nüfus sayısı, alan genişliği, ekonomik ve sosyal durumu, kültürel ve diğer bölgesel 

özelliklerine göre aşağıdaki şartlarda oluşturulacaktır: a) İki yüz binden fazla nüfusu 

olması; b) En az üç ilçeye sahip olmak.” İl, nüfus sayısı, alan genişliği, ekonomik ve 

sosyal durumu, kültürel ve diğer bölgesel özelliklerine göre birinci, ikinci ve üçüncü 

dereceye ayrılır.
476

 Anayasa’ya göre il kuruluşunda parlamento kabulü şarttır. 34 ilden 

altısı birinci, on biri ikinci ve on yedisi üçüncü dereceye sahiptir. Dereceler, daha çok 

nüfus sayısı ve alan genişliği özelliklerine göre yapılmıştır. İl derecelerinin valilerin 

yetkileri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur, tüm valiler aynı ve eşit yetkilere sahip 

bulunur.
477

 Bu dereceleme, temel kaynakları tahsis etmek için kullanılmaktır.
478

 

Her ilde dört yönetsel kuruluş faaliyet göstermektedir: a) Vali (valilik); b) 

Merkezi yönetimin uzantıları ve yargı organının temsilcileri; c) İl, ilçe ve köy 

meclisleri; d) Belediye yönetimleri.
479

 

Yukarıda belirtilen birimler aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda faaliyet göstermektedir:  

1. Yerel halkın sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak.  

2. Merkezi yönetimin planlarının ve politikasının uygulaması.  

3. Hükümetin kalkınma hedeflerinde halkın desteğini sağlamak.  
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4. Düzen sağlamak ve kamu yararını korumak.
480

 

Tüm merkezi yönetimin uzantıları (ordu ve yargı organının temsilcileri hariç) il 

meclislerine karşı rapor sunmakla sorumludurlar.
481

 

Her il başında bir vali bulunur,
482

 vali hükümetin ildeki en yetkili temsilcisidir. 

Valilerin atanmaları her ülkenin siyasi ve hukuksal sistemine göre farklılık gösterebilir. 

Valilerin seçilme ve atanmaları ile ilgili farklı yöntemler vardır. Örneğin; valinin yerel 

halk tarafından seçilmesi, il meclisleri tarafından seçilmesi veya teklif edilmesi ve 

devlet başkanı tarafından atanması gibi. Afganistan’da vali Cumhurbaşkanı tarafından 

atanır ve görevden alınır.
483

 Vali hem hükümeti, hem devleti hem de Cumhurbaşkanını 

temsil eder.
484

 Merkezi yönetimin tüm uzantıları (ordu ve yargı organının temsilcileri 

hariç) valilerin denetimi altında faaliyet gösterirler ve valiye karşı sorumludurlar.
485

 

Yerel Yönetim Kanun’un 14. maddesinde valiler için siyasi ve idari alanlar ile 

güvenlik konusunda geniş yetki ve görevler tanınmıştır. Günümüzde yürütmede olan 

Yerel Yönetim Kanun’u Anayasa oluşumundan önce oluştuğu için valilerin yetki ve 

görevlerinin birçoğu yeni Anayasa hükümlerine göre iptal durumundadır veya 

çakışmaktadır. Yerel Yönetim Kanun’u günümüzdeki duruma ve Anayasa hükümlerine 

uygun değildir bu nedenle güncellemesine ihtiyaç duyulmaktadır.
486

 

Merkezi yönetimin ve taşra yönetimlerinin arasındaki ilişkilerde Anayasa’da 

yetki genişliği ilkesi öngörülmüştür. Bu konu ile ilgili Anayasa’nın 137. maddesi şu 

şekildedir: “Hükümet, ekonomik, sosyal ve kültürel işleri hızlandırmak ve iyileştirmek 

için merkeziyet ilkesini koruyarak, halkın ulusal yaşamının gelişimine katılımı arttırmak 

suretiyle, taşra yönetimlere (local offices), kanunların hükümlerine uygun olarak gerekli 
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yetkileri devreder.” Ancak günümüze kadar vali ve merkezi yönetimin uzantılarına mali 

ve idari alanlar ile kalkınma alanlarında gerekli yetkiler verilmemiştir. Bu birimler 

sadece merkezi yönetimin emir ve politikalarının yürütülmesi ile meşgullerdir. Valinin, 

il ve ilçedeki merkezi yönetimin uzantılarını planlama, bütçeleme ve karar almada
487

 

yetkileri çok sınırlı olduğu için genellikle işlerde ve kararlarda gecikmeler 

olmaktadır.
488

 Merkezi yönetim, il ve ilçedeki uzantılar adına yerel konular ile ilgili plan 

ve bütçe yapar.
489

 Vali ve merkezi yönetimin uzantılarına gerekli yetkilerin 

verilmemesinin nedeni; 2001 yılında Bonn konferansı antlaşması esasında kurulan 

merkezi hükümetin başlarında ve hatta son yıllarına kadar valilerin birçoğunun 

Mücahitlerin ve başka silahlı grupların yetkili komutanlar olmasıdır. Merkezi yönetim, 

hizmet sunumunda bütünlüğü korumak,  bir daha geçmişe gitmemek, verilen mali 

imkânları ve yetkileri şahsi ve kötüye kullanmamak ve toplumda güvenini 

kaybetmemek için valilerin yetkilerini sınırlı tutmuştur ve hala aynı şekilde devam 

etmektedir.
490

 

6.1.2. İlçe ve Kaymakam  

Devletin farklı düzeylerinde yönetimlerin kurulma amacı, halka uygun ve 

ihtiyaçlarına göre sağlıklı, kolay ve verimli bir şekilde hizmet sunmaktır. Demokrasiyi 

benimseyen ülkelerde hükümetler meşruiyetini halktan alır ve halka ihtiyaçlarına göre 

en yakın birimlerden hizmet sunmak zorundadır. Dolayısıyla hükümetler yerelde 

merkezi yönetimin temsilci örgütlerin ve yerel yönetimlerin (il, ilçe ve köy meclisleri ve 

belediye yönetimleri) kurulmasına ihtiyaç duyar.
491
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 Nijat, Aariya, Afganistan’da Yönetişim; Kısa Tanıtım, Afghanistan Research and Evaluation Unit 

(AREU) Yayınları, Kabil, Afganistan, 2014, s. 16-17.  

488
 Danış, Sarver, a.g.e., s. 185-197. 

489
 Bejan, Nematullah, Ferhat Emil, Harun Nayebkhel, Hükümeti Halka Yakınlaştırmak: Afganistan’da 

Bütçeleme ve Planlamanın Desantralize Etmesi, Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU) 

Yayınları, Kabil, Afganistan, 2016,  s. 3.  
490

 Bugdandı, Armin Fan, Velvrom, Rudriger, a.g.e., s. 52-53. 
491

 Afganistan’ın Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 160-198.  



127 
 

Anayasa’da il, ilçe ve köy yönetimi idari birimler olarak tanınmıştır. İlçeler 

yönetim kademelenmesinin ikinci basamağıdır.  Her il en azından üç ilçe ve bir dizi 

köylerden oluşur
492

 ve ilçeler ise birkaç köyden oluşan idari birimlerdir.
493

 Şuan 

köylerde hem merkezi yönetimin uzantıları faaliyet göstermedikleri ve yerel yönetimi 

(köy meclisi) oluşmadığı hem de köyler herhangi bir resmi statüye sahip olmadıkları 

için ilçeler hükümetin en alt düzeydeki idari birimleridir. Her ilçe bir
 
kaymakam 

tarafından yönetilir.
494

 İller gibi ilçeler de nüfus sayısı, alan genişliği, ekonomik ve 

sosyal durumu ve diğer bölgesel özelliklerine göre birinci, ikinci ve üçüncü kategoriye 

ayrılmaktadır. İlçe kategorilerinin kaymakamın yetkileri üzerinde herhangi bir etkisi 

olmamakla birlikte tüm kaymakamlar aynı ve eşit yetkilere sahiplerdir.
495

 

İl kuruluşu gibi Yerel Yönetim Kanun’u ilçe kuruluşu için de 10. maddede bazı 

koşullar öngörülmüştür. Her bir (1. 2. ve 3.) Kategorideki ilçelerin kuruluşu için aşağıda 

da belirtildiği gibi ayrı ayrı şartlar vardır: 

Birinci kategorideki ilçe, aşağıdaki koşullardan birini sağlaması durumunda 

oluşturulabilir: 

1. Elli binden fazla nüfusa sahip olmak. 

2. Kentsel özelliklere, ekonomik ve sosyal öneme sahip olmak. 

3. Sınır konumu (sınırda olması) ve il merkezine 100 kilometreden daha uzun bir 

mesafeye sahip olması -nüfusunun ikinci ilçe seviyesinden (yirmi beş binden fazla) az 

olmaması şartıyla. 
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Her bir bölge yukarıdaki koşulların birisine sahip olması halinde birinci 

kategorideki ilçeye dönüştürülebilir.
496

 

İkinci kategorideki ilçe, aşağıdaki koşullardan birini sağlaması halinde 

oluşturulabilir:  

1. Yirmi beş binden fazla nüfusa sahip olmak.  

2. Sınır konumu (sınırda olması) ve il merkezine 100 kilometreden daha uzun bir 

mesafeye sahip olması -nüfusunun üçüncü ilçe seviyesinden (on binden fazla) az 

olmaması şartıyla.
497

 

Üçüncü kategorideki ilçe ise aşağıdaki koşullardan birini sağlaması halinde 

oluşturulabilir: 

1. On binden fazla nüfusa sahip olmak.  

2. İl merkezine elli kilometreden fazla bir mesafeye sahip veya dağlık konumda 

olmak, -nüfusu yedi binden az olmamak şartıyla.
498

 

Bir toplumsal bölge yukarıdaki koşulların birine sahip olduğu takdirde birinci, 

ikinci veya üçüncü ilçeye dönüştürülebilir.
499

 Afganistan’da 387 ilçe vardır. 

Kaynakların tahsisi ilçelerin kategorilerine göre yapılır. İlçeler kentsel, yarı kentsel, 

transit, doğal kaynakları ve sınırda olan ilçelere bölünür. Her bir ilçenin farklı ihtiyaçları 

vardır, örneğin; kentsel ilçenin ihtiyaçları doğal kaynaklara sahip olan ilçeden farklıdır 

veya her ilçenin farklı stratejisi olmaktadır. Bunun için IDLG ilçeleri daha iyi 

yönetebilmek ve her biri için gerekli kaynakları tahsis edebilmek için böyle bir 

bölüşümü öngörmüştür.
500
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Her ilçede kaymakam, merkezi yönetimin uzantıları, savunma ve güvenlik 

görevlileri (polis müdürlüğü), yargı organının temsilciliği
501

 ve yerel yönetimler (ilçe ve 

köy meclisleri ve belediye yönetimi) vardır.
502

  İlçe yönetiminin amaçları şunladır: 

1. Yerel halkın sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak.  

2. Merkezi yönetimin planlarının ve politikasının uygulaması.  

3. Hükümetin kalkınma hedeflerinde halkın desteğini sağlamak.  

4. Düzen sağlamak ve kamu yararını korumak.
503

 

İlçe yönetiminin ise (kuruluşların) genel görevleri şöyledir:  

1. İlgili ilçede barış, güvenlik, düzen ve istikrarın sağlanması. 

2. İlçe düzeyinde kanunların egemenliğini sağlamak.  

3. İlgili ilçenin vatandaşlarının insan haklarının gerçekleştirilmesi, korunması, 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. 

4. İlgili ilçenin sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel gelişiminin geliştirilmesi. 

5. İlgili ilçenin vatandaşlarına hizmet sunmak. Bu hizmetler vatandaşların tüm 

yaşam ihtiyaçlarını kapsamaktadır.  

6. İyi yönetişime dayanan yönetimin oluşturulması.  

7. Halkın yaşamının iyileştirmesi doğrultusunda yoksulluğu azaltmak ve 

hastalıklarla mücadele etmek.  

8. Bölgedeki kaza ve hasarların azaltması ve kontrol edilmesi.  
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9. Bölgede haşhaş ekiminin durdurulması ve alternatif çiftçilerin geçim 

kaynaklarını güçlendirmek. 

10. Çevre koruma.  

11. İslami törenlerin düzenlenmesi ve anılmasının desteklenmesi. 

12. İlçe alanında Afganistan Ulusal Kalkınma Stratejisi ve Ulusal Öncelikli 

Programların uygulanmasına yardım sağlamak.
504

  

İlçe yönetimi tüm görev ve sorumluklarını kanunların temelinde yürütmektedir. 

Ne yazık ki ilçe yönetimleri yukarıdaki görevleri yerine getirebilmek için daha yeterli 

yetki ve kaynaklara sahip kılınmamıştır.
505

 

İlçelerde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar ve ilçe meclisleri kendi işlemlerinden 

bağlı oldukları merkezi yönetime ve ilçe halkına karşı doğrudan ve dolaylı olarak 

sorumlu ve rapor sunmak zorundadırlar. İlçe meclisi ve kaymakamlık yönetimi 

doğrudan halka karşı sorumludurlar. Ayrıca kaymakamlar, vali, IDLG, 

Cumhurbaşkanlığı ve İlçe Meclis’ine karşı sorumludurlar. Polis komutanlığı ve merkezi 

yönetimin uzantıları bağlı oldukları yönetime, kaymakama ve ilçe meclisine karşı 

sorumlu tutulmuşlardır. İlçe meclislerinin üyeleri yerel halkın temsilcileridir ve yerel 

halkla yakından ilişkileri vardır. Bunun için ilçe yönetimi dolaylı olarak İlçe Meclis’leri 

vasıtasıyla halka karşı sorumlu tutulmaktadır.
506

 

Kaymakamın pozisyonu vali pozisyonu gibi siyasi bir pozisyon değildir. 

Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanmamaktadır. Yani idari bir pozisyondur. 

Nitelik, liyakat ve yeteneklerine göre sınav yoluyla göreve gelmektedir.
507

 Kaymakam 
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hem ilçenin en üst düzeydeki yöneticisi
508

 hem hükümetin hem de devletin 

temsilcisidir.
509

 Yerel Yönetim Kanun’una göre kaymakam valilerin bazı özel yetkileri 

dışında aynı yetkilere sahiplerdir ve valilerin ildeki rolünü ilçelerde üstlenmektedirler. 

Kaymakam, ilçedeki merkezi yönetimin uzantılarının işlerini yönlendirmek, planlamak, 

koordine etmek, denetlemek ve değerlendirilmesinden sorumludur.
510

 Kaymakamlar 

valiliklere, IDLG ve Cumhurbaşkanlığına karşı sorumlular ve resmi olarak valiliğe 

rapor sunmaktadırlar. Kaymakamlar valinin hiyerarşik yönetimi ve denetimi altında 

oldukları için doğrudan IDLG ve Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçemezler ancak 

valilik aracılığıyla geçebilirler.
511

 Kaymakamlar valilerin yönlendirme, denetim, 

işbirliği ve koordinasyonu ile görev yapmakta ve yaptıklarından valilere rapor sunmakla 

sorumludurlar. Kaymakamlığın tüm ihtiyaçları (kırtasiye, memurların maaşları, ofis 

malzemeleri ve mobilyaları, arabaların tamiri, yağ ve yakıtları vs.) valilik tarafından 

temin edilir, hükümet tarafından ayrı bütçe verilmemektedir. Kaymakamların karar 

alma yetkileri sınırlı olduğu, ayrı bütçe ve harcama yetkisi olmadığı için genellikle 

ilçelerin merkezden uzak olmaları, güvenlik sorunları ve gidiş geliş harcamaları 

açısından büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar işlerin gecikmesine 

ve halkın hükümet kararlarındaki katlım oranının azalmasına neden olabilir.
512

 

6.1.3. Köy ve Köy Yönetimi  

Köy eskiden Afganistan’ın idari teşkilatında var olan ve geleneksel taşra 

birimlerdendir.
513

 Yeni Anayasa’da il, ilçe ve köy yönetimi idari birimleri olarak kabul 

edilmiştir. Yani ülke il, ilçe ve köylere bölünmektedir. Köy yönetimi bu arada üçüncü 

basamaktaki en alt kademeli idari birimdir.
514

 İller ve ilçeler nüfus sayısı, alan genişliği, 
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ekonomik ve sosyal durumu, kültürel ve diğer bölgesel özelliklerine göre birinci, ikinci 

ve üçüncü dereceye ayrılır ama köyler için böyle bir kademelenme öngörülmemiştir. 

Her ilin ve ilçenin alanı köylere bölünür ve her köyün başında halk tarafından seçilen 

bir kişi muhtar olarak bulunmaktadır.
515

 Yetkin ve hayırsever bir kişi köy halkı 

tarafından muhtar olarak seçilir.
516

 Kabul edilme ve idari işlemler, illerde valiliklerde ve 

ilçelerde kaymakamlıklarda yapılır. Muhtar devlet geleneğinde köy halkının temsilcisi 

olarak bilinir. Muhtarın en belirgin görevleri, kaymakamlık ve köy halkı arasında 

iletişimi sağlamak, taşra ve yerel birimlerin emirlerini köy halkına sunmak,
517

 köydeki 

aileler ve kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, köydeki törenlerde (düğün, nikâh, 

cenaze vs.)  bulunmak, ikametgâhları onaylamak, devletin köy düzeyindeki gelişme, 

ekonomik, sağlık ve başka programların uygulamasına yardım etmek vb. olarak 

sıralanabilir Muhtarlar hizmetlerin karşısında devletten ve halktan herhangi bir ücret 

almamaktadırlar.
518

  

Ne yazık ki köy yönetimleri Anayasa ve Yerel Yönetim Kanun’unda taşra birimi 

olarak kabul edilmiştir ama daha resmi statüsü yoktur. Köy yönetiminin konumu 

kanunlarda belirsizdir ve tanımlanmamıştır. Muhtarın herhangi bir resmi statüsü yoktur. 

Köy halkının geleneksel bir temsilcisi olarak tanımlanır ve kanunlarda görevleri belli 

değildir.
519

 Afganistan’da 45538 köy bulunmaktadır.
520

 Genellikle köylerin statüsü, 

nüfusu ve sınırları belirsizdir ve evler haritaya göre inşa edilmemiştir. Köy yönetimi 

sadece kanunlarda kabul edilmiş ama uygulamaya geçirilmemiştir.
521

  

Yerel Yönetim Kanun’u 1999 yılında yapılmış olmakla birlikte Anayasa’nın 

hükümlerine ve günümüzdeki yerel ve taşra yönetimlerin durumuna göre uygun 
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133 
 

düşmemektedir. Güncellemesine ihtiyaç vardır. Taşra ve yerel birimlerdeki boşlukları 

ve aksaklıkları kaldırmak için, köylerin nüfusunun, sınırların ve statüsünün 

belirlenmesi, köy yönetiminin aktif hale getirilmesi ve köylerde devletin hizmet vermesi 

bir gerekçe olarak öngörülmektedir.
522

  

6.2. Yerel Yönetimler (İl, İlçe ve Köy Meclisleri ve Belediye Yönetimleri)  

Bu kategorideki kuruluşlar yerel halk tarafından seçilmiş yerel yönetimlerdir. 

Dolaysıyla bu kuruluşların ayrı tüzel kişiliği, geliri, bütçesi, karar alma, uygulama, 

personel atama yetkileri ve herhangi bir hiyerarşiye tabi tutulmaması gerekmektedir. 

Anayasalarında âdem-i merkeziyet ilkesini benimseyen ülkelerin bu tür yerel 

yönetimleri vardır.
523

 Bu kategorideki kuruluşların (il, ilçe ve köy meclisleri ve belediye 

yönetimi) her birisi ayrı başlıklar altında tartışılmıştır:  

6.2.1. İl, İlçe ve Köy Meclisleri  

Yerel meclislerle ilgili olarak, asıl gerekli olan sebepler demokrasinin gelişimi 

ve halkın kamu yönetimi kararlarına katılımı olduğu belirtilebilir. Tüm modern 

demokrasileri (devletler), hükümet sistemlerini temsile dayalı olarak inşa ederler. 

Demokrasinin kurulması için halk tarafından sadece Cumhurbaşkanın ve 

milletvekillerin seçilmesi yeterli değildir. Mükemmel bir demokrasinin kurulması için 

olabildiğince yerel düzeyde kamu işlerinde halkın katılımının sağlanması gerekir.
524

 

Yerel meclisler, demokrasinin ve özellikle âdem-i merkeziyet ilkesinin gereğidir.
525

 

Bunun için Afganistan Anayasa’sında Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Konsey’in (parlamento 

ve Senato) , İl, İlçe, Köy Meclis’leri ve Belediye Yönetimlerinin (belediye başkanının 
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ve belediye meclisin) seçimleri öngörülmüştür.
526

 Aşağıda İl, İlçe ve Köy Meclis’leri 

ayrı ayrı başlıklar altında tartışılmıştır:  

6.2.1.1. İl Meclisi  

Ülkelerin kanunlarında yerel meclislere yer verilmesinin amacı, demokrasiyi 

teşvik etmek ve insanları yerel meselelere dâhil etmektir. Diğer yandan da kanunla 

düzenleyerek yerel otoritelerin eylemleri üzerinde merkezi yönetimin gözetim kurma 

isteğidir.
527

 Afganistan’da resmi ve yasal olarak yerel meclislerin geçmişi Emir 

Amanullah Han’ın (21.02.1919-14.01.1929) dönemine kadar uzanabilir ve 1923 

Anayasa’nın 39. ve 40. maddelerinde öngörülmüştür.
528

 (araştırmanın ikinci bölümünde 

tartışılmıştır). 

2004 Anayasa’nın 138. maddesinde il meclisi şu şekilde tanımlanmıştır: “Her 

ilde bir il meclisi kurulur. İl meclisinin üyeleri, nüfusa oranla, il halkı tarafından dört 

yıllığına serbest, genel, gizli ve doğrudan seçimler yoluyla kanun ile seçilir. İl meclisi, 

kendi üyelerinden birini başkan olarak seçer.”
529

 Anayasa’nın 138. maddesinin 

temelinde Afganistan’ın 34 ilinde il meclisi kuruldu ve toplam 420 üyesi 

bulunmaktadır.
530

 Belediye, ilçe ve köy meclislerinin seçimleri daha yapılmadığı için il 

meclisleri şuan yerel düzeydeki tek seçilmiş kuruluşlardır.
531

 Seçim Kanunu’nun 58. 

maddesinin 2. Fıkrasına göre, her bir il meclisinin en az % 25 üyesi kadın adaylar için 

ayrılmıştır. Bu kanuna göre il meclisi üyelerinin dörtte biri kadınlardan oluşuyor.
532

 

Anayasa’nın 84. maddesine göre, Senato üyelerinin üçte biri il meclis üyelerinden dört 
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yıllığına seçilir. İl meclisi kendi aralarından birini Senato’ya gönderir. Senato’nun 

üyeliğini kazanan kişi il meclisindeki üyeliğini kaybeder ve yerine sıradaki adayların 

listesinden en çok oyu alan kişi atanır.
533

 

Anayasa’nın 138. maddesine göre her ilin meclis üyeleri ilin nüfusuna oranla 

belirlenir. Konu ile ilgili Seçim Kanun’unun 58. maddesinde il meclisi üyeleri ilin 

nüfusuna oranla şu şekilde belirtilmektedir:  

1. Beş yüz bin kişiye kadar nüfusu olan ilin 9 üyesi.  

2. Beş yüz binden bir milyon kişiye kadar nüfusu olan ilin 11 üyesi.  

3. Bir milyondan iki milyon kişiye kadar nüfusu olan ilin 15 üyesi.  

4. İki milyondan üç milyon kişiye kadar nüfusu olan ilin 17 üyesi.  

5. Üç milyondan dört milyon kişiye kadar nüfusu olan ilin 19 üyesi.  

6. Dört milyondan fazla nüfusu olan ilin 21 üyesi.  

Kuçi’ler her ilde, il meclisleri seçimlerinde oy kullanabilir ve aday 

olabilmektedirler.
534

 

6.2.1.1.1. İl Meclisinin Yetki ve Görevleri  

Anayasa’nın 139. maddesinde yetki sınırları ve görevleri şu şekilde 

açıklanmıştır: “İl meclisi, kanunların öngördüğü şekilde devletin geliştirme hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine ve il işlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur ve il ile ilgili 

konularda danışmanlık yapar. İl meclisi, görevlerini taşra ve yerel yönetim ile işbirliği 

içinde yerine getirir.”
535

 Anayasa’nın bu maddesine göre il meclisinin en önemli 
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görevleri, illerde devletin geliştirme hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmak, yerel ve taşra yönetimlere işlerin yürütülmesinde danışmanlık yapmak ve 

yerel yönetimlerde halkın katılımını sağlamaktır.
536

 Anayasa’nın 139. maddesinden 

anlaşılacağı gibi il meclislerinin il işlerinde sadece danışmanlık yapma yetkisine sahip 

bulunmaktadır, denetim ve yürütme yetkisi yoktur. Ama Anayasa’nın 139. maddesinin 

tersine 2007 İl Meclisi Kanun’unda danışmanlık yanında denetim yetkisi de 

verilmiştir.
537

 2007 İl Meclisi Kanun’unun 2. maddesinde il meclislerinin yetki, görev 

ve konumu ile ilgili şu şekilde açıklama yapılmaktadır. “İl meclisleri seçilmiş bir meclis 

olarak, halkın ve sivil toplum örgütlerinin il yönetimine katılımını ve katkısını 

sağlamak, il yönetimlerine ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek ve denetlemek 

amacıyla oluşturulmuş bir yapı olarak görev yapmaktadır”. İl meclisi İl Meclisi 

Kanun’unda danışmanlık yanında denetim yetkisi ile de yetkili kılınmıştır. Ama hem 

kanunda hangi konular üzerinde denetim yetkisinin olduğuna dair açıklama 

bulunmamakta hem de bu madde Anayasa’nın hükmüne aykırı bulunmaktadır.
538

 İl 

Meclisi Kanun’u Anayasa oluşumundan sonra çıkmasına ve devletin il meclislerine 

denetim yetkisini uygun görmesiyle Anayasa’nın hükmünde değişim yapılmasının 

gerektiği düşünülür. İl Meclisi Kanun’un 2. maddesinin hükmüne göre il meclisleri iki 

amaç doğrultusunda oluşturulmuş yapılardır;  birincisi, halkın ve sivil örgütlerin ildeki 

yönetimlerle katılımını sağlamak ikincisi ise ildeki yönetimlere ilgili konularda 

danışmanlık yapmak ve işlerini denetlemektir.
539

 

İl Meclisi Kanun’unun 2. maddesinde il meclislerine şu yetki ve görevler 

öngörülmüştür:  
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1. Hükümetin ekonomik, sosyal, sağlık, eğitim, çevre, imar ve il ile ilgili diğer 

konularda hedeflerinin belirlenmesine katkıda bulunmak. 

2. İl finansal kaynaklarının kullanılması konusunda danışmanlık yapmak ve 

denetlemek. 

3. Aşiret ve yerel anlaşmazlıkların düzeltici meclislerin yoluyla çözülmesine 

katılmak ve gayret göstermek. 

4. Hükümete teklif etmeden önce, İl Kalkınma Planı’nın ve planlanan plan 

hakkında danışmada bulunmak ve onaylamak.  

5. İslam hukukuna ve kanuna aykırı olan geleneklerin ortadan kaldırılması için 

mümkün olduğunca aktif olmak (zorunlu evlilikler, aileler arasında olan ihtilafların ve 

anlaşmazlıkların çözülmesi için kadın vermek veya evlilik yaptırmak vs.) ve insan 

haklarını koruma yolunda çaba göstermek. 

6. Özgürlüğünden yoksun olan bölgeleri ziyaret etmek, konu ile ilgili, ilgili 

makamlara bilgi vermek, ilgili makamların konu ile ilgili işlemlerini değerlendirmek ve 

analiz etmek,  konu ile ilgili valiliğe de rapor sunmak.  

7. Haşhaş ekimini, üretimini, korunmasını ve uyuşturucu kaçakçılığını, 

uyuşturucu bağımlılığını ve uyuşturucu kullanımını, kullanımının tehlikeleri hakkında 

topluma bilgi verme yoluyla önlemesine etkin ve aktif katılım sağlamak, bu konuda 

halkın yardımını almak ve uyuşturucuyla mücadelede yer alan kurumlara yardım etmek. 

8. Valilik ve ilgili yönetimlerden yaptıklarına ve çalışma planlarına ilişkin bilgi 

istemek ve Cumhurbaşkanı ve Ulusal Konsey’e yazılı rapor sunmak.  

9. Kalkınma Plan’ının ve il yönetimlerinin yıllık harcamalarının gözden 

geçirilmesi ve bu konuda ilgili il halkına medya iletişim araçları ile bilgileri ulaştırmak.  



138 
 

10. Tarihi eserlerin korunmasına; yıkılma, hırsızlık ve kaçakçılığın önlenmesine 

katkıda bulunmak. 

11. En az üç ayda bir defa il sakinleri ile ve en az bir ayda bir defa vali ve ilgili 

kurumların görevlileri ile genel danışma toplantıları yolundan istişare (danışma) etmek. 

12. Çevreyi korumak, ağaçların ve ormanların kesilmesini ve hayvanların 

avlanmasını önlemek için aktif ve etkin katılım sağlamak.  

13. İl meclisinin, ilçe ve köy meclisleri ile uyumlu ilişkilerinin sağlamasına 

katkıda bulunmak.  

14. Kamu mallarının ilgili makamlarla ortaklaşarak bireyler tarafından gasp 

edilmesini önlemek için aktif katılımda bulunmak.
540

 

Dördüncü maddenin sekizinci fıkrasına göre il meclisleri herhangi bir 

hiyerarşiye tabi tutulmamışlardır, doğrudan Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Konsey ve 

merkezi yönetimle iletişime geçebilirler. Aynı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre il 

meclisi yaptıklarından doğrudan halka karşı sorumludur.
541

  

Yukarıdaki yetki ve görevlerine ek olarak İl Meclisi Kanun’unun temelinde 

merkezi yönetimin uzantılarından gerektiğinde belli konularda bilgi isteyebilir ve ilgili 

yönetimler kanun hükümlerine uygun olarak 10 gün içerisinde gerekli bilgileri il 

meclisine sunmak zorundadırlar. İl Meclisi Kanun’unun 18. maddesinde konu ile ilgili: 

“Bakanlıkların ve merkezi yönetimin temsilcileri, meclis tarafından belirli konularda, 

kanunlar dâhilinde en fazla on gün boyunca istenen bilgileri sunmakla 

yükümlüdürler”.
542
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İl Meclisi Kanun’unda özellikle yetki ve görevler kısmında bazı belirsizlikler 

görülmektedir. Bu belirsizlikleri kaldırmak ve düzeltmek için il meclisinin yetki ve 

görevlerinin daha açıklayıcı bir şekilde getirilmesi gerekmektedir. İl meclisinin, valinin 

ve diğer yönetimlerin arasındaki ilişkilerin ve konumlarının açıklanması önemlidir. 

Örneğin; İl Meclis Kanun’unun 18. maddesinde merkezi yönetimin uzantıları il meclisi 

tarafından istenen konularda on gün içerisinde bilgi sunmak ile yükümlü kılınmışlardır. 

Ama bilgi sunmadıkları takdirde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
543

 Anayasa’nın 

139. maddesinde ve İl Meclisi Kanun’unun dördüncü maddesinin birinci fıkrasında, 

devletin gelişme hedeflerinin belirleme ve sağlama konusunda il meclisleri yetkili 

kılınmıştır. Ama bu görevi yerine getirebilmesi için herhangi bir mekanizma 

öngörülmemiş ve İl Meclisi Kanun’u bu konuda herhangi bir açıklamada 

bulunmamıştır. İl meclisinin görevleri ile ilgili Anayasa’nın ilgili maddesi ve İl 

Meclisinin Kanun’unun belirsizliğinden dolayı il meclisi etkili ve gerekli bir rol 

oynayamamaktadır.
544

  

İl meclislerinin Anayasa ve İl Meclisi Kanun’undaki tüm görevlerini yerine 

getirilebilmesi için ayrı tüzel kişiliği, ayrı bütçesi, geliri, personel atama yetkisi olması 

ve İl Meclisi Kanun’unun güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gerçekten bir 

yerel yönetimden söz etmek güçtür.
545

   

6.2.1.1.2. İl Meclisine Üyeliğin (vekil Olmanın) Şartları  

Kimlerin, hangi şartlarla il meclisine aday ve üye olabileceğiyle ilgili 

Anayasa’nın 33. maddesinin birinci fıkrasında bilgiler şu şekilde açıklanmıştır: 

“Afganistan vatandaşlarının oy kullanma ve seçilme hakkı vardır.” Aynı maddenin 

ikinci fıkrasına göre, “Bu hakkın kullanım şartları ve kuralları kanunla düzenlenir.” 

Tüm seçimlerde (cumhurbaşkanlık, parlamento, il, ilçe, köy meclisleri ve belediye 
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yönetim seçimlerinde) seçmenlerde aynı şartların olması öngörülmüştür. Seçim 

Kanun’unun 37. maddesinde seçmenler için şu şartlar öngörülmüştür: 

a) Afganistan vatandaşlığına sahip olma. 

b) Seçim gününde on sekiz yaşını doldurmak. 

c) Kanun veya mahkeme hükmü ile medeni haklarından mahrum kılınmamış 

olmak. 

d) Seçmenin adının seçmenler listesine kaydedilmiş olması.
546

 Ama her seçimin 

adayları için farklı şartlar öngörülmüş, Seçim Kanun’unun 40. maddesinde il meclisi 

adayları için seçmen şartlarına ek olarak şu şartlar da öngörülmüştür:  

1. Adaylık gününde en az 25 yaşını tamamlamış olmak. 

2. En az 12. sınıf mezuniyet belgesi olması (lise mezunu).
547

 

 İl meclisinin vekilleri veya üyeleri il halkını temsil eder ve il yönetimlerinin 

üzerinde denetim ve il ile ilgili işlemlerde danışma yetkisine sahip bulunmaktadırlar. 

Lise mezunlarının eğitim seviyeleri ve tecrübelerinin az olmasıyla birlikte 

Afganistan’da uzun süren savaştan dolayı eğitimin kalitesi düşüktür. Bu yüzden İl 

meclisinin görevlerini iyi ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi mümkün olmayabilir.  

En az lisans mezunu olma şartının daha mantıklı olacağı düşünülmektedir. 
548

 

Yukarıdaki şartlara ek olarak Seçim Kanun’unun 73. maddesine göre kayıt 

sırasında şu belgeler ve bilgiler de gerekmektedir:  

1. İl meclisine kayıt yaptıranların, başvurularını belirlenen zamanda Seçim 

Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 

2. Kayıt başvurularının içerikleri şunlardır: 
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a) Belli isim ve adres. 

b) Kimlik fotokopisi.  

c) Bu kanunda belirtilen eğitim ve öğretim dokümanlarının onaylı bir kopyası. 

d) Mahkûmiyetsizlik (hüküm giymemiş), yaş, sağlık durumu, taşınır ve taşınmaz 

mallar, asıl ve şimdiki ikamet yeri, son görev yeri, istifa dilekçesinin devlet görevinden 

ibraz edilmesi ve bu kanunda yer alan diğer konular hakkında bilgiler. 

e) Adayın adaylığını onaylayan seçim bölgesindeki seçmenlerin iki yüzden altı 

yüze kadar olan seçmenlerin ismi, oy için kullanılacak kartın numarası ve imzası.
549

 

Yukarıdaki maddelerin il meclislerinin seçim kaydı sırasında dikkate alınması 

kanunda öngörülmüştür.
550

 Adaylar aday gösterildikleri seçim bölgesinden oyların 

çoğunu kazandığında il meclisine üye olabilirler.
551

 

6.2.1.1.3. İl Meclisinin Yapısı ve İşlevleri 

Her il meclisinin bir başkanı, yardımcısı ve sekreteri vardır. İl meclisi, birinci 

toplantıda kendi aralarından başkanı, yardımcıyı ve sekreteri gizli, doğrudan ve özgür 

oy ile bir yıl için seçer.
552

 İl Meclis Kanun’unun 5. maddesine göre il meclis başkanı şu 

görevleri üstlenmektedir: a) Meclisi, il ve il dışında temsil eder; b) Meclis 

toplantılarının başkanlığını yapmak ve değerlendirilecek konuları üyelere iletmek; c) 

Meclisin tavsiyelerini, kararlarını ve tüzüklerini ilgili yönetimlere sunmak ve 

uygulamasından emin olmak.
553

 

  İl meclisi, üyelerinin etik kurallarını denetlemek ve gözetmek amacıyla kendi 

aralarından üç kişilik bir komite oluşturur ve gerektirdiğinde başka komiteler de 
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kurabilir. İl meclisinin üyeleri temsilci ve gözetmen olarak il düzeyindeki tüm 

sözleşmeler, antlaşmalar ve toplantılara katılabilirler.
554

  

İl meclisinin genel toplantıları kanun ve takvime göre her 15 günde bir yapılır. 

Olağanüstü toplantıları, üyelerin üçte birisinin, il meclis başkanı önerisi üzerine veya 

valinin il meclis başkanına öneride bulunması durumunda ve il meclisi başkanı kabul 

ettiğinde yapılır. İl meclis toplantıları ilin merkezinde yapılır. İl meclisi kendi faaliyet 

ve yaptıkları faaliyetlerin raporlarını her üç ayda bir sosyal medya aracılıyla halka 

sunar.
555

 

Toplantılar tüm üyelerin çoğunluğu (50+1) ile yapılır ve kararlar toplantıya 

katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
556

 

6.2.1.1.4. Mali Durum  

Yerel yönetimler kanunlarca verilen görevleri iyi ve etkin bir şekilde yerine 

getirebilmesi için ayrı gelir ve bütçesinin olması gerekmektedir. Genellikle âdem-i 

merkeziyet sistemini benimseyen ülkelerde ve Afganistan gibi merkeziyet sistemini 

benimseyen ve yanında âdem-i merkeziyet ilkesini de kabul eden ülkelerde yerel 

yönetimlerin ayrı gelir ve bütçesi vardır. Ne var ki Afganistan’da il meclislerinin ayrı 

gelir ve bütçesi yoktur, mali açıdan hükümete bağlı tutulmuşlardır. Bu nedenle verilen 

görevleri ve sahip olduğu konumu etkin bir şekilde temsil edememektedir.
557

 İl Meclisi 

Kanun’unun 16. maddesine göre il meclisi üyelerinin maaşı kanunlara uygun olarak 

hükümet tarafından temin edilir ve belirlenir. İlgili madde şu şekildedir: “İl meclis 

üyeleri için, kanun hükümlerine uygun maaşlar belirlenir”. Aynı kanunun 17. 

maddesine göre il meclisinin ihtiyaçları ve gereksinmeleri valilik tarafından karşılaşır ve 
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temin edilir. Bu maddelerin hükümlerinden anlaşılacağı gibi mali açıdan il meclisleri 

hükümete bağlı olmakla birlikte mali özerklikleri bulunmamaktadır.
558

  

6.2.1.1.5. Personel  

Yerel yönetimlerin özelliklerinden biri gerekli personeli atama yetkisidir. Ne var 

ki il meclislerinin personel atama ve organizasyonunu yapma yetkisi yoktur. İl 

meclislerinin personelleri başka yönetimlerin personeli gibi hükümet (valilik) tarafından 

atanır.  Personel atama özerkliği olmaksızın il meclisinin denetim görevinin yapılması 

engellenmektedir.
559

  

6.2.1.1.6. Askıya Almak ve Fesih Etmek  

Âdem-i merkeziyet sistemine sahip olan ülkelerde de yerel yönetimler 

hükümetin gözetim ve denetimin haricinde değildirler. Âdem-i merkeziyet ilkesini 

benimseyen ülkelerde merkeziyet sistemini benimseyen ülkelere göre yerel yönetimler 

üzerinde gözetim ve denetim daha az ve hafiftir.
560

 Afganistan’da, İl Meclisi 

Kanun’unun 10. ve 11. maddelerinde devlet il meclisi üzerinde gözetimini ve 

denetimini sağlamak için askıya alma ve fesih etme hükümlerini öngörmüştür. Askıya 

almak ve fesih etmek konularını ayrı başlıklar altında tartışmanın faydalı olacağı 

düşünülmektedir:  

6.2.1.1.6.1. Askıya Almak  

İl meclisleri sadece olağanüstü durumlarda askıya alınabilir. Olağanüstü durum 

bittikten sonra il meclisleri yeniden kendi görevlerine başlayabilirler.
561

 Sadece 

olağanüstü durumu duyurulan bölgelerin il meclisleri askıya alınır.
562

 Konu ile ilgili İl 

Meclisi Kanun’unun 10. maddesi şu şekildedir: “Afganistan Anayasa’sının 143. 
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maddesi hükmüne göre, bir veya daha fazla ilde, olağanüstü hal ilan edilirse, ilgili 

meclis veya meclisler kapatılır ve vali, Cumhurbaşkanlığı makamının talimatlarına 

uygun olarak gerekli önlemleri alır. Olağanüstü hâlin ortadan kaldırılmasından sonra 

meclis, faaliyetlerine devam eder”.
563

 Olağanüstü hal durumunda yerel yönetimlerin 

hükümet kuruluşlarının denetimi ve işlerine müdahale etmesi, durumun iyileşmesine 

değil de işlerin daha da yavaşlamasına ve etkin olmamasına neden olabilir. Olağanüstü 

durumlarda işlerin yönetilmesi bir adresten (hükümet) daha etkin ve hızlı bir şekilde 

sağlanabilir.
564

 

6.2.1.1.6.2. Fesih Etmek  

Yerel yönetimler egemen bir devlet içinde halk tarafından kurulan ve nispî 

özerkliğe sahip kuruluşlardır. Yerel yönetimler egemen devletin anayasa hükümleri ve 

kamu yararı doğrultusunda faaliyet gösterir. Eğer yerel yönetimlerin eylemleri kamu 

düzenine karşı tehdit olur ise devletin gözetimi altında bulunur ve devlet kanunlarca 

öngörülmüş hükümlerin esasında yerel yönetimlerin bu çeşit eylemlerin önlemesine 

müdahale eder. Devletin müdahalesi yerel yönetimlerin üzerinde tavsiye, askıya alma 

veya fesih etme şeklinde olabilmektedir.
565

 

İl meclisi halk tarafından seçilmiş ve merkezi yönetimin uzantıları üzerinde 

denetim yetkisine sahiptir. Bu nedenle fesih edilmesi için üç aşamalık bir süreç İl 

Meclisi Kanun’unun 11. maddesinde öngörülmüştür. Bu süreçler şu şekilde 

sıralanabilir: birincisi: Anayasa ve İl Meclisi Kanun’un ihlali, kamu düzeni ve yararı 

için bir tehdit olmalıdır. İkincisi: Cumhurbaşkanı tarafından atanan heyet (Ulusal 

Konsey’in heyeti dâhil), meclisin ihlal ettiği konuları ve ihlalin önemli olup olmadığını 

değerlendirerek meclisin fesih edilmesinin gerekip gerekmediğinin sonucuna varmak. 

Üçüncüsü ise yüksek mahkeme, atanan heyetin meclisin fesih edilmesine dair önerisini 

                                                           
563

 2007 İl Meclis Kanun’u, 10. maddesi.  
564

 Hüseyin’i, Said Ali, a.g.e., s. 147-149. 
565

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 228-237. 



145 
 

onaylamak ve Cumhurbaşkanın fesih fermanını vermesi ile il meclisi fesih edilmektedir. 

Böylelikle yeniden seçim yapılmaktadır. Burada şunun da altını çizmekte fayda vardır 

ki il meclisi Anayasa ve İl Meclisi Kanun’u hükümlerinin ihlalinin saptanana kadar 

askıya alınması öngörülmüştür.
566

  

6.2.1.1.7. İl Meclisi Üyelerinin Dokunulmazlığı  

Dokunulmazlık, ulusal düzeyde genellikle demokrasiye dayanan ülkelerin 

anayasalarında parlamentodaki milletvekilleri için tanımlanmaktadır. Bunun mantığı, 

milletvekilleri kendi görevlerini herhangi bir engel olmaksızın yapabilmesi ve kuvvet 

ayrılığında bir kuvvetin başka kuvvetin üzerinde egemenliğinin olmamasıdır. 

Dokunulmazlık imtiyazı sadece görev sürecinde geçerlidir. Görevden alındıktan, 

ayrıldıktan veya görev süresi bittikten sonra dokunulmazlık da kaldırılır.
 567

 İl meclisi 

üyeleri için kanunlarca dokunulmazlık öngörülmemiştir. İl Meclisi Kanun’un 13. 

maddesine göre “Herhangi bir il meclis üyesi, bir suç işlemesi durumunda yetkili bir 

mahkeme tarafından yargılanabilir.” İl meclisi parlamento uzantısı ve kanun çıkartma 

yetkisi olmadığı için faaliyetleri ulusal değil de ulusal doğrultusunda yerel düzeyde 

olduğu için dokunulmazlık gerektirmemektedir. İl meclisi üyeleri için dokunulmazlık 

imtiyazının yararından daha çok hizmetlerin bütünlüğünün bozulmasına ve yerel 

işlemlerin yavaş yürümesine neden olabilmektedir.
568

    

6.2.1.2. İlçe Meclisi  

Anayasa hükmüne göre her ilçede bir ilçe meclisi oluşturulacaktır. İlçe 

meclisinin üyeleri, nüfusa oranla, ilçe halkı tarafından üç yıllığına serbest, genel, gizli 

ve doğrudan seçimler yoluyla seçilir.
569

 Anayasa’da ilçe meclisinin öngörülmesinin 

nedeni, demokrasinin geliştirilmesi ve sağlanması, ilçe düzeyinde faaliyette bulunan 
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kuruluşların başında halk tarafından seçilen deneten ve gözeten bir organın, işlerin 

etkin, uygun ve iyileştirilmesi için danışmanlık yapması olarak belirtilebilir.
570

  

İlçe meclisinin oluşturulması ile ilgili Anayasa’nın 140. maddesi: “İşleri 

düzenlemek ve yerel yönetimde halkın katılımını sağlamak için, ilçelerde ve köylerde 

kanunun hükümlerine uygun olarak meclisler kurulur. İlçe meclisinin üyeleri, ilçe halkı 

tarafından üç yıllığına serbest, genel, gizli ve doğrudan seçilir. Yerel meclislerde 

kuçi’lerin katılımı kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenir.”
571

 İlçe meclisleri 

doğrudan halk tarafından seçileceği gibi herhangi bir hiyerarşiye tabi tutulmamıştır. 

Anayasa hükmünde ilçe meclisinin tüzel kişiliği, bütçesi ve geliri hakkında söz 

edilmemektedir, ilçe meclisinin faaliyetleri İlçe Meclis Kanun’u ile düzenlenir. 

Seçim Kanun’unda ilçe meclisi ile ilgili: “Her ilçede ilçedeki seçmenlerin 

serbest, genel, gizli ve doğrudan seçimiyle seçilen bir meclis vardır” denilmektedir.
572

 

İlçe meclisi üyelerinin sayısı Seçim Kanun’unun 31. maddesine göre her ilçenin 

nüfusuna oranla belirlenir.
573

 Seçim Kanun’unun 61. maddesinde ilçe meclisinin üyeleri 

ilçenin nüfusuna oranla şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Kırk beş bin kişiye kadar nüfusu olan ilçenin 5 üyesi.  

2. Kırk binden yetmiş bin kişiye kadar nüfusu olan ilçenin 7 üyesi.  

3. Yetmiş binden yüz bin kişiye kadar nüfusu olan ilçenin 9 üyesi.  
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4. Yüz binden fazla nüfusu olan ilçenin 11 üyesi. Seçim Kanun’una göre her ilçe 

meclisinin en az 5 ve en fazla 11 üyesi vardır.
574

  

Her ilçe meclisinin üyelerinden en az  % 25’ i kadınlardan oluşturulur. 
575

 

6.2.1.2.1. İlçe Meclisine Üyeliğin (vekil olmanın) Şartları  

Kimler, hangi şartlarla ilçe meclisine aday ve üye olabilirler? Tüm seçimlerde 

seçmenlerin aynı şartlarının olması öngörülmüştür. Seçim Kanun’unun 37. maddesinde 

seçmenler için şu şartlar öngörülmüştür: 

1. Afganistan vatandaşlığına sahip olmak. 

2. Seçim gününde on sekiz yaşını doldurmuş olmak. 

3. Kanun veya mahkeme hükmü ile medeni haklarından mahrum kılınmamış 

olmak. 

4. Seçmen adının seçmen listesine kaydedilmiş olması.
576

 

İl ve ilçe meclisleri adayları için aynı şartlar öngörülmüş, Seçim Kanun’unun 40. 

maddesinde ilçe meclisinin adayları için seçmelerin şartların olmasına ek olarak şu 

şartlar da öngörülmüştür:  

1. Adaylık gününde en az 25 yaşını tamamlanmış olması. 

2. En az 12. sınıf mezuniyet belgesi olması (lise mezunu).
577

 

Yukarıdaki şartlara ek olarak Seçim Kanun’unun 73. maddesine göre kayıt 

sırasında şu belgeler ve bilgiler de gerekmektedir:  

1. İlçe meclisine kayıt yaptıranların, başvurularını belirlenen zamanda Seçim 

Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 
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2. Kayıt başvurularının içerikleri şunlardır: 

a) Belli isim ve adres. 

b) Kimlik fotokopisi.  

c) Bu kanunda belirtilen eğitim ve öğretim dokümanlarının onaylı bir kopyası. 

d) Mahkûmiyetsizlik (hüküm giymemiş), yaş, sağlık durumu, taşınır ve taşınmaz 

mallar, asıl ve şimdiki ikamet yeri, son görev yeri, istifa dilekçesinin devlet görevinden 

ibraz edilmesi ve bu kanunda yer alan diğer konular hakkında bilgiler. 

e) Adayın adaylığını onaylayan seçim bölgesindeki seçmenlerin yüzden üç yüze 

(100-300) kadar olan seçmenlerin isimi, oy için kullanılacak kartın numarası ve 

imzası.
578

 

Yukarıdaki maddeleri ilçe meclislerinin kayıt sırasında dikkate alması gerektiği 

kanunda öngörülmüştür.
579

 İlçe meclisinin adayı kayıt sırasında on bin AF
580

 nakit para 

ödemesi gerekir, seçimde oyların çoğunu veya % 2’ sini kazandığında ödenen para 

adaya geri iade edilecek aksi takdirde ön şart olarak ödenen para geri verilmez.
581

 

Seçimlerde oyların çoğunu kazanan adaylar ilçe meclisine üye olabilirler.
582

 

6.2.1.2.2. İlçe Meclisinin Görev ve Yetkileri  

İlçe meclisleri aynı il meclislerinin ildeki yetki ve sorumluluklarına sahiptirler. 

İlçe meclisi tüm merkezi yönetimin uzantıları üzerinde denetim ve değerlendirme 

yetkisine sahip bulunur. Kaymakam ve diğer yönetimlerin yöneticileri ilçe meclisine 
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karşı işlerinden dolayı rapor sunmakla sorumlu tutulmuşlardır. Kaymakam ilçe 

meclisine aylık rapor sunmakla sorumludur.
583

 

6.2.1.2.3. İlçe Meclislerinin Kaynakları  

Anayasa’da ilçe meclisleri için ayrı gelir ve bütçe öngörülmemiştir. İlçe 

meclislerinin gereksinmeleri ve ihtiyaçları hükümet tarafından sağlanır. İlçe 

meclislerinin kapasite geliştirme ve işlerini daha etkin-verimli bir şekilde yapabilmeleri 

için IDLG tarafından desteklenir.
584

 

Ne yazık ki İlçe meclislerinin seçimleri, ilçelerin sınırları ve nüfusu belli 

olmadığı için finansal ve güvenlik sorunlarından dolayı daha yapılamamış ve ilçe 

meclisi oluşturulamamıştır. İlçe meclisleri ile ilgili kanun da çıkartılmamıştır.
585

 İlçe 

meclislerinin seçimleri ve meclisleri oluşamadığı için hukuksal sorunlar da 

doğmaktadır. Şöyle ki Anayasa’nın 84. maddesinin ikinci fıkrasına göre Senato 

üyelerinin üçte biri ilçe meclisleri üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Bunun için Senato 

Anayasa’ya uygun değildir.
586

 İlçe meclisi ile ilgili kanun çıkarılmadığı için bu kadar 

tartışma ve bilginin yeterli olacağı düşünülmektedir.  

6.2.1.3. Köy Meclisi  

Afganistan’da en alt kademeli idari birim, köy yönetimidir. Afganistan hükümeti 

kendi faaliyetlerini genişletmek ve geliştirmek, demokrasiyi iyi bir şekilde temsil etmek, 

toplumun katılımını ve huzurunu hükümet kararlarında sağlamak amacıyla Anayasa’da 

köy meclislerini öngörmüştür. Köy meclisi köy halkı tarafından seçim aracılığıyla üç yıl 

için seçilir.
587
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Seçim Kanun’unun 63. maddesi Köy meclisi ile ilgili: “Her köyün bir meclisi 

vardır, üyeleri aynı köyün seçmenleri tarafından üç yıllık bir süre için seçilir.”
588

 

Günümüzde köy meclislerinin seçimleri yapılmamış ve ilgili yasa tasarlanmamıştır. 

Ancak yeni 38.000 köy meclisi oluşturulması planlamaktadır. Bununla beraber köy 

yönetimleri daha resmi statüye sahip olmadıkları ve hükümetin herhangi bir resmi 

kuruluşu köylerde bulunmadığı için ilçe yönetimi, en alt kademeli idari birim olarak 

tanımlanmaktadır.
589

 

Köy meclisleri için Afganistan Yerel Yönetimi Politikasında aşağıdaki yetki ve 

görevler öngörülmüştür: 

1.  Köyün geliştirme planını tasarlamak ve uygulamak. 

2.  Devlet, köyde sunulan hizmetlerin yönetim performansını gözden geçirmek, 

izlemek, değerlendirmek ve emin olmak.  

3. Sivil toplum örgütleri ve medya araçları ile iletişimde olmak.  

4. Barışı, güvenliği, düzeni ve istikrarı korumaya yardımcı olmak. 

5. Kanun üstünlüğünü sağlamak. 

6. İnsan haklarının korunması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması. 

7. İyi yönetmek.  

8. Yoksulluğun azaltılması. 

9.İslam hukukuna ve kanuna aykırı gelenek ve uygulamalarla mücadele etmek. 

10. Uyuşturucuyla mücadele etmek. 

11. Beklenmedik olaylara ve afetlere karşı hazır olmak.  
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12. Köy işlerini yönetmek.  

13. Harcama ve bütçe yönetimi yetkisine sahip olmak.  

14. İlçe meclisi ve yönetimi ile koordinasyonu sağlamak.  

15. Mevcut hükümet politikasına dayalı hizmetler sunmak. 

16. Ortak mal ve ürünlerin üretimi.  

17. Düzenlemeler tasarlamak.  

18. Sosyal güvenliği sağlamak. 

19. Köylülerin aralarındaki sorunları çözmek.  

20. Doğal kaynakları yönetmek. 

21. Çevre koruma.  

22. Arazi tescili.  

23. Köyün sınırlarını belirlemek.  

24. Köyün nüfusunu kaydetmek.  

25. Köy geliştirme konseyinin (CDC) faaliyetlerini kolaylaştırmak. 

26. Üst düzey hükümet kurumlarıyla işbirliği yapmak.  

Ne var ki köy meclisleri, köylerin sınırları ve nüfusu belli olmadığı ve finansal 

sorunlardan dolayı oluşturulamamış ve ilgili kanun da tasarlanmamıştır. Yukarıdaki köy 

meclislerinin yetki ve görevleri Afganistan Yerel Yönetim Politikasında
590

 

öngörülmüştür. Köy meclisi ile ilgili kanunun taslağı IDLG ile işbirliğinde yapılacağı 
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gibi Afganistan Yerel Yönetim Politikasındaki görev ve yetkilerin de kanunda yer 

alacağı umulmaktadır.
591

 

Köy meclisleri için kanunlarca herhangi bir gelir kaynağı gösterilmemiş, 

görevlerini sürdürebilmek için finansal açıdan hükümet tarafından desteklenmesi 

öngörülmüştür.
592

 

Köy meclisleri kendi faaliyet ve harcamaları doğrultusunda ilçe meclisine ve 

kaymakamlığa rapor sunar ve köy halkına karşı sorumludur. Köy yönetimi köy 

meclisine karşı sorumlu tutulmakla birlikte kanunda bu meclislerin ayrı tüzel kişiliği, 

geliri ve personel atama yetkisi olduğuna dair her hangi hüküm bulunmamaktadır.
593

 

6.2.1.3.1. Köy Meclisi Üyelik (vekil Olmanın) Şartları  

İl, ilçe ve köy meclislerinin seçmenleri için kanunda aynı şartlar öngörülmekle 

birlikte her bir meclisin adayı için farklı şartlar bulunmaktadır.
594

 Köy meclisine aday 

olabilmek için bir kişi seçmen şartlarına ek olarak, aşağıdaki şartlara da sahip olması 

gerekmektedir:  

1. Adaylık gününde en az 25 yaşını tamamlanmış olmak. 

2. En azından okuma ve yazma bilmek.  

İl ve ilçe adayları için lise mezunu olmak şarttır ama köy meclisi için en azından 

okuma ve yazma bilmenin şartı öngörülmüştür.
595

 

Yukarıdaki şartlara ek olarak Seçim Kanun’unun 73. maddesine göre kayıt 

sırasında şu belgeler ve bilgiler de gerekmektedir:  
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1. Köy meclisine kayıt yaptıranların, başvurularını belirlenen zamanda Seçim 

Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 

2. Kayıt başvurularının içerikleri şunlardır: 

a) Belli isim ve adres. 

b) Kimlik fotokopisi.  

c) Bu kanunda belirtilen eğitim ve öğretim dokümanlarının onaylı bir kopyası.  

d) Mahkûmiyetsizlik (hüküm giymemiş), yaş, sağlık durumu, taşınır ve taşınmaz 

mallar, asıl ve şimdiki ikamet yeri, son görev yeri, istifa dilekçesinin devlet görevinden 

ibraz edilmesi ve bu kanunda yer alan diğer konular hakkında bilgiler. 

e) Adayın adaylığını onaylayan seçim bölgesindeki seçmenlerin yani on 

seçmenin ismi, oy için kullanılacak kartın numarası ve imzası.
596

 

Yukarıdaki maddelerin köy meclislerinin kayıt sırasında dikkate almaları 

kanunda öngörülmüştür.
597

 Köy meclis adayı kayıt sırasında beş bin AF nakit parası 

ödemesi gerekir. Seçimde kullanılan oyların çoğunu veya % 2’ sini kazandığında 

ödenen para adaya geri iade edilir aksi takdirde ön şart olarak ödenen para geri verilmez 

ve devlet aidatına tahsis edilir.
598

 Seçimlerde oyların çoğunu kazanan adaylar köy 

meclisine üye olabilirler.
599

 

6.2.1.3.2. Köy Meclisi Üyelerinin Sayısı  

Seçim Kanun’unun 64. maddesine göre köy meclisinin üyeleri köyün nüfusuna 

oranla şu şekilde belirlenir: 

1. Beş yüz kişiye kadar nüfusu olan köyün 3 üyesi. 
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2. Beş yüzden bin kişiye kadar nüfusu olan köyün 5 üyesi.  

3. Binden fazla nüfusu olan köyün 7 üyesi. 

Her köy meclisinin üyelerinden en az  % 25’ i kadınlardan oluşturulur. Kuçi’ler, 

her köy meclis seçimine seçmen veya aday olarak katılabilirler.
600

 

Afganistan’ın yönetim sistemi merkeziyet ilkesine dayanan bir yönetim 

sistemidir. İşlerde hızı, etkinliği ve halkın katılımını sağlamak amacıyla yetki genişliği 

de kabul edilmektedir.
601

 Bunun yanında işleri daha iyi ve etkin bir şekilde 

yönetebilmek, düzeltmek ve yerel halkın katılımını hükümet kararlarında sağlamak için 

yerel kuruluşlar da öngörülmüştür. Yerel kuruluşların üyeleri yerel halk tarafından belli 

bir süre için seçim yoluyla seçilir ve görevlerini kanunlarda belirtilen ilkelerin 

çerçevesinde yapar.  Bu yerel yönetimlerin il, ilçe ve köy meclisleri ve belediye 

yönetimi olarak belirtilebilir.
602

 

Yerel meclislerin (il, ilçe ve köy meclisleri) ayrı tüzel kişiliği, geliri, bütçesi, 

personel atama yetkisi bulunmamaktadır. Mali açıdan da hükümete bağlıdırlar. Yerel 

meclislerin arasında sadece İl Meclisi oluşturulmuş ve ilgili kanunu çıkartılmıştır. İlçe 

ve köy meclisleri, sınırları ve nüfusu belli olmadığı, güvenlik ve mali açıdan daha 

oluşturulamadığı için ilgili kanunlarda çıkartılmamıştır. Bunun için Afganistan yönetim 

sisteminde bir boşluk hissedilmektedir.
603

 

İl Meclis Kanun’unda İl Meclisi’nin yetki ve görevleri açıklayıcı bir şekilde 

ifade edilmemiştir. Bu açıdan genellikle il yönetimiyle sorun çıkmaktadır. İl Meclisi 

Kanun’unun güncellemesine ihtiyaç vardır. İl Meclisi Kanun’u Anayasa ile de 

çatışmaktadır. Şöyle ki Anayasa’da il meclisi için il işleri ile ilgili danışmanlık yetkisi 

öngörülmüş ama İl Meclisi Kanun’unda denetim ve danışmanlık yetkisine de sahip 
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kılınmıştır. Anayasa hükümlerini uygulamak, yerel halkın katılımını hükümet 

kararlarında sağlamak, yerel işleri daha etkin bir şekilde yürütmek ve demokrasiyi 

temsil etmek için ilçe ve köy meclislerinin oluşturulmasına ve ilgili kanunların 

çıkartılmasına ve güncellemesine gerek vardır.
604

 

Yerel meclisler (il, ilçe ve köy meclisleri) görevlerini iyi ve etkin bir şekilde 

yerine getirebilmeleri için ayrı tüzel kişiliği, geliri, bütçesi, personel atama yetkisi 

olması gerekmektedir aksi takdirde bu kuruluşlardan yerel yönetimler olarak söz etmek 

güçtür.
605

 

6.2.2. Belediye Yönetimi  

Belediye yönetimi genellikle, tüzel kişilik statüsüne ve tabi olduğu ulusal ve 

bölgesel kanunlarca verilen nispî özerklik ve yetkilerine sahip tek yerel yönetim 

birimidir.
606

 Veya belediye yönetimi kurumsal statüye ve sınırlı öz yönetim haklarına 

sahip olan ve bir kasaba-şehir gibi belirli bir siyasi birime hizmet eden seçilmiş yerel 

yönetimdir.
607

 Belediye yönetimi genellikle politika (planlama) ve yürütme organından 

oluşmaktadır; kentsel işlerin planlanmasından belediye meclisi ve uygulamasından 

(yürütmesinden) belediyenin kendisi sorumlu tutulur. Belediye yönetiminin başkanı 

atama veya yerel halk tarafından seçim aracılığıyla iş başına gelmektedir. Belediye 

meclisinin üyeleri ise yerel halk tarafından seçim mekanizmasıyla seçilmektedir.
608

 

Afganistan’da belediye yönetiminin teşkilatını ve faaliyetlerini düzenleyen 

birinci kanun Belediye Nizamnamesi olarak 1923 yılında devlet tarafından çıkarıldı ve 

belediye yönetimlerinin işleri bu kanuna göre yürütüldü. 1939 yılında belediye kanunu, 

Belediye Usulnamesi olarak devlet tarafından çıkarıldı. Belediye Usulnamesi 1958 
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yılına kadar belediye yönetimlerinin başında bulunmaktaydı ve belediye yönetimlerinin 

teşkilatı ve işlemleri Belediye Usulnamesine göre düzenlenmekteydi. 1958 yılında 

belediye yönetimlerinin önemi ve gerekliliği artınca belediye yönetimi ile ilgili kanunun 

hükümleri geliştirildi.
609

 1958 yılında belediyenin adı şehircilik (Şehirdari) adına 

hükümet tarafından değiştirildi ve Usulname yerine Şehircilik Kanun’u çıkarıldı. 1990 

yılında günün ihtiyaçlarına ve belediye ile ilgili gelişmelere göre Şehircilik (belediye) 

Kanun’unda değişiklik yapıldı. Günümüzde belediye yönetiminin faaliyet ve 

teşkilatlarını düzenleyen kanun, 1999 yılında çıkartılmıştır. Afganistan’ın Anayasa ve 

Belediye Kanun’unda belediye yönetiminin adı şehircilik yönetimi olarak 

kullanılmaktadır. Şehirciliğin Türkçe karşılığı belediye olduğu için bu araştırmada 

belediye olarak kullanılmaktadır.
610

  

Belediye yönetimi, il ve ilçe birimindeki en önemli yerel yapılardır. Belediye 

yönetimleri doğrudan halka hizmet sunmakla sorumlu tutulmuşlardır. Bu nedenle ayrı 

gelire, bütçeye, mal varlığına ve kamu tüzel kişiliğe sahiptirler. Gelirlerini geliştirme ve 

üretiminde özgür bırakılmışlardır.
611

 Belediyelerin, geliri, bütçesi, planları, teşkilatı ve 

yapıları belediyelerin alanlarının genişliğine ve nüfusuna göre bir birinden farklıdır.
612

 

2004 Anayasa’nın 141. maddesi belediyeler ile ilgili: “Kentsel işlerin yönetimi 

için belediye kurulur. Belediye başkanı ve belediye meclisinin üyeleri özgür, genel, gizli 

ve doğrudan seçimlerle seçilir. Belediyelerle ilgili konular kanunla düzenlenir.”
613

 

Anayasa’nın 141. maddesine göre her kentte (idari birimlerin merkezinde ve 

bölgelerinde; il ve ilçe) kent ile ilgili işlerin yönetilmesi doğrultusunda belediye 
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yönetimi kurulmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında belediye başkanı ve belediye 

meclisinin üyeleri yerel halk (ilgili kentte yaşayanlar) tarafından seçim aracılığıyla 

seçilmesi öğürülmektedir. Yine de aynı maddenin son fıkrasında belediyelerle ilgili 

işlerin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Anayasa’nın bu maddesinden anlaşılacağı 

üzere belediye yönetimlerinin statüsü ve durumu başka yönetimlerden farklıdır. Şöyle ki 

belediye başkanı ve karar organlarının üyeleri yerel halk tarafından seçilir ve işleri de 

kanunla düzenlenir. Bu maddenin hükmü belediye yönetimlerini yerel yönetim olarak 

tanımlamaktadır.
614

  

Belediye Kanun’un 2. maddesi belediye yönetimin tüzel kişiliği ve kuruluş 

amacı ile ilgili şu hükümde bulunmaktadır: “Belediye, bu kanunun ve diğer kanunların 

hükümlerine uygun hareket eden ve şehir sakinlerinin genel ihtiyaçlarının sağlanmasını, 

verilen görevlerle yerine getirilmesi amacıyla düzenleyen, kamu düzeninin tüzel 

kişiliğidir.”
615

 Belediye Kanun’un 2. maddesinin hükmüne göre, belediye yönetiminin 

ayrı kamu tüzel kişiliği vardır. Belediye yönetimi kentlerde yaşayan halkın genel 

ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla kurulan yerel yönetimdir. 

Anayasa’nın 141. maddesinde belediye başkanının ve üyelerinin yerel halk 

tarafından seçilmesi öngörülmektedir. Belediye Kanun’unda ise belediye başkanın 

hükümet tarafından atanması öngörülmektedir. Anayasa’da belediye meclisi 

öngörülmüşken Belediye Kanun’unda ise belediye meclisinin var olması veya oluşumu 

ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Belediye Kanun’u Anayasa’nın 

oluşumundan üç yıl önce çıkarıldığı için Anayasa’nın belediye ile ilgili hükmü ile 

çakışmaktadır.
616

 Ne var ki belediye yönetimi ile ilgili kanunun Anayasa hükümlerine 

uygun olarak günümüze kadar çıkartılmaması, şehirlerin sınırları, alanları ve nüfusunun 

belirlenmemesi, hükümet tarafından güvenli kimliklerin vatandaşlara dağıtılmaması ve 
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güvenlik nedenleriyle belediye yönetiminin seçimleri hala gerçekleştirilememiştir.
617

 

Belediye yönetimlerinin başkanları hükümet tarafından atanmaktadır. Belediye 

yönetimleri illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların ve merkezde IDLG yönetimi 

altında faaliyet göstermektedirler. (başkentin belediyesi doğrudan hükümette bağlı ve 

sorumludur). Belediye yönetimlerinin etkin ve aktif duruma getirilebilmesi için Anayasa 

hükmüne uygun olarak belediye başkanı ve meclisi seçimlerinin yapılması ve belediye 

ile ilgili kanunun çıkartılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
618

  

6.2.2.1. Kentlerde Belediye Yönetimlerinin Oluşturulma Şartları  

Anayasa hükmüne göre kentsel işlerin yönetilmesi için kentlerde belediye 

yönetimleri kurulmaktadır.
619

 Belediye Kanun’unun 7. maddesinin hükmüne göre 

belediye yönetimleri idari birimlerin (il ve ilçe) merkezlerinde aşağıdaki şartlarla 

birlikte kurulabilmektedir:  

1. Beş bin kişinin yaşadığı idari birimin merkezlerinde (il, ilçe).  

2. Şehrin ana planının (stratejik plan) il ve ilçe merkezlerinde uygulayabilme 

imkânının mevcut olması.
620

 

Belediye Kanun’unun belediye yönetiminin kurulması ile ilgili koyduğu ikinci 

şart ölçülebilir değildir, belirsiz ve tartışmaya giden bir şarttır.
621

 Bu maddede idari 

birimlerin (il, ilçe) arazi ve coğrafi alanları,
622

 hizmet sağlama harcamalarını finanse 

etme için gelir üretme yeteneği ve sakinlerine hizmet verme gibi diğer faktörler dikkate 

alınmamıştır.
623

  

                                                           
617

 Nijat, Aariya, a.g.e., 2014, s. 36.  
618

 1. Popal, Abdul Baqi, Afganistan’ın Belediyeleri, İDLG Yayınları, Kabil Afganistan, 2014,  s. 8-11.  

     2. Belediye ile ilgili yasanın taslağı Anayasa hükümlerine uygun olarak hükümet tarafından 

hazırlanmıştır, ulusal meclisin onayından sonra uygulamaya geçecektir. 
619

 2004 Anayasa’sı, 141. maddesi. 
620

 1999 Belediye Kanun’u, 7. maddesi. 
621

 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 96-100. 
622

 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 96-100. 
623

Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 19.  
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İdari birimlerinin (il ve ilçe) merkezleri yukarıdaki şartlara sahip olduğu zaman 

ve kent sakinlerinin talebi, valiliğin isteği, İDLG Belediyelerinin Genel Başkanlığının 

kabulü ve bakanlar kurulunun onayı ile birlikte belediye yönetimi kurulabilmektedir.
624

 

6.2.2.2. Belediye Yönetimlerinin Yapı ve Teşkilatları  

Her bir belediye alan genişliğine göre uygun bir organizasyona sahiptir. 

Belediye yönetimleri yerel halka etkin ve hızlı bir şekilde hizmetleri sağlayabilmek için 

gerekli personeli istihdam edebilirler. Personel istihdam etme konusunda belediye 

yönetimleri kanunlarca yetkili kılınmıştır.
625

 Belediye Kanun’u belediye yönetimlerinin 

yapı ve organizasyonlarını açıklamaktadır.
626

 Belediye başkanı belediye yönetiminin 

başında bulunmaktadır. Belediye başkanının yerel halk tarafından seçim aracılığıyla 

seçilmesi öngörülmektedir. Belediye meclisi belediyenin en yüksek karar organıdır.  

Belediye meclisinin üyeleri de yerel halk tarafından seçilmeleri öngörülmektedir. Ne 

var ki günümüze kadar belediye başkanının ve meclisin seçimleri yapılmamıştır. 

Belediye başkanı hükümet tarafından atanmaktadır. Belediye meclisi, belediye 

yönetimlerinin organizasyonunda Anayasa hükmüne göre oluşturulamamıştır.
627

 

Anayasa’da belediye başkanı ve meclis üyelerinin seçim aracılığıyla iş başına gelmeleri 

öngörülmektedir. Belediye yönetimlerinin geri kalan personeli diğer yönetimlerin 

personelleri gibi İş Kanun’un ve Kamu Sivil Hizmeti Kanun’un hükümlerine göre 

istihdam edilmektedirler.
628

 Kabil belediyesinin konumu ve durumu, alanın genişliği ve 

yaklaşık 7 milyon nüfusunun olması gibi özelliklerine göre diğer belediyelerin 

konumundan farklı ve istisna tutulmaktadır. Kabil belediyesinin yönetimi merkezi bir 

yönetimin (bakanlık) konumunda bulunmaktadır. Kabil belediyesi doğrudan 
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 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 19. 
625

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 237-249. 
626

 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 96-100. 
627

 Nijat, Aariya, a.g.e., 2014, s. 21. 
628

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 237-249. 
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Cumhurbaşkanlığına bağlı ve sorumlu tutulmaktadır.
629

 Belediye Kanunu’nun 8. 

maddesine göre Kabil belediyesinin organizasyonunda şu kişiler ve organlar 

bulunmaktadır: Belediye başkanı, yardımcı veya yardımcıları, başkanlar, idari meclis, 

merkezi şubeleri ve bölge amirlikleri. Kabil belediyesinin idari meclisinin üyeleri şu 

kişilerden oluşmaktadır: Belediye başkanı (idari meclisin başkanıdır), belediye yardımcı 

veya yardımcıları ve bölüm başkanları. Belediyenin idari meclisinin üyeleri belediye 

başkanın isteği ile bakanlar kurulu tarafından atanmaktadır.
630

 Diğer belediye 

yönetimlerinin ve bölge amirliklerinin aynı şekilde teşkilatı vardır.
631

 

Belediye yönetimleri mevcut organizasyonları ile birlikte kentleşme düzeyine 

göre gerekli hizmetleri sunma konusunda yetersiz kalmaktadırlar.
632

 Afganistan’ın 

şehirleri hızlı bir şekilde kentleşmeye doğru gitmektedir. Her yıl şehirlerin nüfusunda 

yaklaşık % 4’ lük bir artış görülmektedir. 2002 yılından sonra Pakistan ve İran’dan geri 

dönenler daha iyi hizmeti, refahı, işi edinebilmek için aynı şekilde güvenlik açısından da 

şehirlere yerleşmeyi tercih etmektedirler. Köylerde yaşayanlar da güvensizlik ve 

işsizlikten dolayı şehirlere yerleşmektedirler. Bu tarzda hızlı bir şekilde gerçekleşen 

kentleşme belediye yönetimlerinin mevcut teşkilatı ve gelirleriyle şehir yönetiminin ve 

hizmet sunma işlemlerini zorlaştırmaktadır. Kentleşme iyi bir şekilde yönetilmediği 

takdirde şehirlerde suçların artmasına ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.
633

 Bu 

nedenlerden dolayı belediye yönetimlerinin seçimlerinin yapılması, teşkilatlarının 

geliştirilmesi, gelirlerinin artırılması ve hükümet tarafından desteklenmesinin önemli 

olduğu düşünülmektedir.
634

 

                                                           
629

 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 96-100. 
630

 1999 Belediye Kanun’u, 7. maddesi. 
631

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 237-249. 
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 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 96-100. 
633

 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 11 ve 15-16. 
634

 Nijat, Aariya, Christoph Gostoni, Basir Feda, Yan Kuhlar, a.g.e., s. 12-13. 
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Afganistan’da 165 belediye yönetimi faaliyet göstermektedir.
635

 Bu 

belediyelerin % 52’ sinin kendilerine ait idari binaları vardır ve faaliyetlerini bu 

binalarda göstermektedirler. % 48’ inin kendilerine ait idari binaları yoktur, genellikle 

kaymakamlık idari binalarında veya kiralık binalarda faaliyet göstermektedirler. 

Belediye yönetimlerinin sorunları doğrultusunda bu da en önemli sorunlarından birisi 

olarak sayılabilmektedir. Belediye yönetimlerini kent yönetimlerinde etkin bir duruma 

dönüştürülmesi için bu sorunun çözülmesinin öncelikli olması gerekmektedir.
636

  

Yeni Belediye Kanun’u taslağında belediye teşkilatı ve yapısı ile ilgili 

aksaklıklar ve boşluklar dikkate alınmıştır. Parlamento onayından sonra belediye ile 

ilgili sorunlar oldukça yeni kanun ile çözülmesi beklenmektedir.
637

 

6.2.2.3. Belediye Yönetimlerinin Görev ve Sorumlulukları  

Belediye yönetimleri kentsel yönetim sistemleri olarak temel görevleri, belediye 

görev alanında yaşayan halka etkili bir şekilde hizmet sunmak, temel kamu ihtiyaçlarını 

sağlamak
638

 ve kentlerin geliştirilmesidir.
639

 Belediye yönetimleri yukarıda adı geçen ve 

diğer görevlerini Belediye Kanun’un temelinde yapmaktadırlar. Belediye Kanun’un 16. 

maddesinde belediye yönetimleri için aşağıdaki görev ve yetkiler öngörülmektedir:  

1. İlgili bölgede yaşayan insanlara geçim olanakları sağlamak için önlemlerin 

alınması. 

2. Kuyuların, göletlerin ve içme suyu rezervuarlarının yapımı ve bakımı için 

ilgili kurumlarca önlemlerin alınması. 

3. Kentlerin yeşil alanlarını korumak, yeşil alanlarını geliştirmek, ilgili 

mahallelerin temizliğini sağlamak ve çevreyi korumak için önlemlerin alınması. 

                                                           
635

 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2018, s. 8-9. 
636

 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 20-21. 
637

 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 227-286. 
638

 Danış, Sarver, a.g.e., s. 192-195. 
639

 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 21. 
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4. Planlanan alanlarda özel yatırımı çekerek, yol, beden eğitimi ve spor alanları 

(stadyum), kamu tuvaletleri, hamamlar, alışveriş merkezleri, pazarlar ve kültürel ve sivil 

merkezleri inşa etmek için önlemler almak. 

5. Yönetmeliğe göre yerleri (places) Fiyatlandırma.  

6. Yönetmeliğe göre belediye mülklerinin kira fiyatlarının belirlenmesi.  

7. İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde hamam, restoran, otel, misafirhane, kafe, 

yüzme havuzu, sauna ve diğer gıda perakendecilerinin temizliği için önlemler almak.  

8. Hastalıkların yayılmasını önlemek ve çevreyi korumak için alınacak 

önlemlerin uygulanmasında sağlık kurumlarıyla işbirliği sağlamak için önlemler almak. 

9. Konut ve ticari alanların yapımı ve inşaatı için ilgili yönetmeliğe uygun olarak 

arsa dağıtılması için önlemler almak. 

10. Satın alma kanunu hükümlerine göre arazi edinimi. 

11. Konut merkezlerinin inşaatında, yolların, sokakların ve konut mahallelerin 

bakımında pay almak için önlemler almak. 

12. İlgili kurumlar tarafından kentsel ulaşımın sağlıklı ve etkili bir şekilde 

büyümesi için önlemler almak. 

13. Geçim (maişet) hizmetlerinin iyileştirilmesi için yiyecek tedarikinde ve 

dağıtımında yardımcı olmak için önlemlerin alınması. 

14. İlgili alandaki fiyatların ve ölçüm cihazlarının kontrol edilmesi ve metrik 

sisteminin genelleştirilmesi.  

15. Spor ve beden eğitiminin gelişimine yardım sağlamak için önlemler almak. 

16. Temizlik, yeşil alanların ve diğer yararlı kentsel hizmetlerin faaliyetlerinde 

halkın gönüllü işbirliğini sağlamak.  
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17. İlgili yönetimlerin işbirliği ile tarihsel ve kültürel eserlerin korumasına ve 

onarılmasına yardımcı olmak için önlemler almak. 

18. İstatistiksel verilerin ve istatistiklerin toplanmasına yardımcı olmak için 

önlemlerin alınması (demografi). 

19. Kanun hükümlerine göre kentsel hizmetler karşılığında vergi toplanması. 

20. Okuma yazma bilmeme ile mücadele, genel ve kültürel eğitim düzeyi, 

mesleki eğitim, sosyal hizmet ağlarının gelişimi, ilgili alandaki kamu ve mesleki eğitim 

okulları ve kütüphanelerin geliştirilmesinde ilgili kuruluşlarla etkin iş birliği sağlamak 

için tedbirlerin alınması. 

21. Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlemelerin çıkartılması. 

22. Belediye yönetimindeki birimlerin ve ofislerin yönetilmesi. 

23. İlgili kentsel hizmetler konusunda toplantılar düzenlemek. 

24. Bütçe, yılık gelir ve harcamalar planının uygulamasını organize etmek ve 

giderlerde tasarruf etmeye yönelik önlemler almak.  

25. İdari Meclis kararlarının uygulanmasının denetlenmesi. 

26. Şehirdeki trafik binalarının hakkında görüş bildirmek.  

27. Kesimhane yerlerini belirlemek, kasapçılığın işlerinin sağlığını daha iyi bir 

şekilde düzenlenmek ve denetlenmek. 

28. Şeriat kanunlarına göre fiyatların dağıtılması.  

29. Belediye mallarının, şartnamelerin, taahhütnamelerin, sözleşmelerin ve 

kiralarının değerlendirilmesi.  

30. Şehir içi kamu akarsuların (runnel) inşaatı, restorasyonu ve temizlemesi.  
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31. Müşterilerin kabul edilmesi ve kentsel şikâyetlerin zamanında ve adil bir 

şekilde çözümlenmesi ve yetki alanındaki uygulama ve kararların denetimini yapmak. 

32. İlgili yönetimlerle işbirliği içinde ilgili alandaki sosyal ve ekonomik acil 

ihtiyaçları sağlamak ve giderilmesine yönelik yardım etmek.  

33. Mezarlıkların yerlerini belirlemek.  

34. Kimliği belli olmayan ölülerin Kızılay işbirliğinde ücretsiz gömülmesi için 

önlemler almak.  

35. Teknik heyetlerin görüşüne dayanarak yıkılmaya yakın binaların yıkılmasına 

karar vermek. 

36. Belediye adına yardım ve bağışı kabul etmek ve onları ilgili kitaplarda 

kaydetmek.  

37. İlgili güvenlik makamlarıyla işbirliği içinde planlı olmayan yerlerde ve 

kanun dışı inşaatı önlemek. 

38. Şehir esnaflarına çalışma izin belgesini vermek. 

39. Yabancı kurumların hizmet çalışanlarına (temizlik yapanlar, şoför, bakıcı 

vs.)  çalışma izni vermek. 

40. İlgili yönetimlerle işbirliği içinde güvenilir evlilik, doğum, ölüm ve yer 

değiştirme raporları toplamak ve ilgili kuruluşlara sunmak. 

41. Dağıtılan fiyatnameleri ciddi bir şekilde uygulamak.  

42.  Kanun hâkimiyetine, güvenlik, sosyal düzen ve toplum barışını 

güçlendirmek için katkıda bulunmak.  

43. Yerel halkın yasal çıkarlarının savunmasına ve korunmasına yönelik yardım 

etmek. 
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44. Toplum geliştirme ve kanun egemenliğini pekiştirmede işbirliği yapmak.
640

 

Kısaca, belediye yönetimlerinin görev ve sorumlulukları şu alanlarla 

sıralanabilir: refah, inşaat, servis (temizlik), denetlemek, güvenlik, kültürel ve yönetsel 

görevler. Belediye yönetimleri şehir yönetimi ile ilgili en önemli ve ağır sorumlulukları 

üstlenen yönetim birimidir. Belediye yönetimleri verilen görev ve sorumlulukları kendi 

gelirleri ile karşılamaktadırlar.
641

 Belediye yönetimlerinin yukarıda söz edilen görevleri 

sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için yeterli geliri ve kaynakları yoktur. Belediye 

başkanı ve belediye meclisi günümüze kadar Anayasa hükümlerine göre yerel halk 

tarafından seçilmedikleri, yolsuzluk ve belediye personelinin düşük kapasitesi 

olduğundan dolayı gelirlerin sağlıklı bir şekilde toplanması mümkün görülmemektir. Bu 

nedenlerden dolayı belediye yönetimleri kanun ile verilen görev ve sorumluklarını iyi 

ve etkin bir şekilde yerine getirememektedir ve hizmet sunamamaktadırlar. Diğer 

ülkelerde ilgili devletlerin belediye yönetimlerini güçlendirmek ve desteklemek için su 

ve elektrik gibi hizmetlerin sunmasını da belediye yönetimlerine vermektedirler. 

Afganistan’da ise bu tür hizmetler, tarım, telekomünikasyon, bilgi teknolojisi, altyapı ve 

ticaret gibi hizmetler de merkezi yönetim tarafından sunulmaktadır. Afganistan’da 

belediye yönetimleri sadece yukarıdaki hizmetlerin planlarının uygulama ortamını kendi 

görev alanlarında sağlanması ile sorumlu tutulmaktadırlar. Türkiye gibi ülkelerin şehir 

içi ulaşım hizmetleri belediye yönetimleri tarafından verilmektedir. Afganistan’da ise bu 

tür hizmetlerin sunulması belediye yönetimlerine verilmemektedir. Günümüze kadar 

şehir içi ulaşım hizmetleri bir merkezi yönetim tarafından çok az, yeterli ve etkin 

olmayan bir şekilde bazı şehirlerde verilmektedir.
642
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 1999 Belediye Kanun’u, 16. maddesi. 
641

 Hüseyin’i, Said Ali, a.g.e., s. 133-140. 
642

 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 96-100. 
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6.2.2.4. Belediye Yönetiminin Mali İşlemleri  

Belediye yönetimi ayrı kamu tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetimdir. Belediye 

yönetimlerinin ayrı mal varlığı, geliri ve personeli vardır. Gelirlerinin harcamalarında 

özgürlüğe sahiptirler. Belediye yönetimleri yerel halk ihtiyaçlarının sağlanması, belli ve 

gerekli hizmetleri sunması ile sorumlu tutulmaktadırlar. Belediye yönetimleri üstlendiği 

hizmetleri sağlıklı bir şekilde sunabilmek için bütçe yapmaya ve gelire ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu nedenle Afganistan belediye yönetimleri yerel halkın ihtiyaçlarını 

karşılamak ve görevlerini yerine getirebilmek doğrultusunda gelir toplama, gelirleri 

geliştirme, bütçeleme ve planlama konularında kanunlarca yetkili kılınmaktadırlar. 

Belediye yönetimlerinin gelirleri genellikle sunması ile sorumlu olduğu hizmetlerin 

karşısında aldığı ücrettir. Belediye yönetimlerinin bütçesi belediye başkanı tarafından 

düzenlenir ve belediye meclisi tarafından onaylanmaktadır. Belediye bütçesi belediye 

başkanı tarafından düzenlendikten ve belediye meclisi tarafından onaylandıktan sonra 

uygulamaya geçebilmektedir.
643

 Bütçenin uygulama ve denetleme yetkisi de belediye 

yönetimine aittir.
644

 Belediye yönetimlerinin gelirleri harcamalarına ve yıllık planlarına 

göre az olduğunda devletten borç veya yardım isteyebilmektedirler.
645

  

Belediye yönetimlerinin geliri iki kategoriye; sabit ve sabit olmayan gelire 

ayrılmaktadır. Belediye yönetimlerinin 84 farklı gelir kaynağı vardır. Bu kaynakların en 

önemlileri, kentsel hizmetlerin, temizlik, esnaflara çalışma izni, belediye mallarının kira 

ve satın alma gelirleridir. Bu gelirlerin vergi oranı ve fiyatları Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenmektedir.
646

 Belediye yönetimleri kanunlarca gelir toplama ve 

geliştirme konusunda yetkili kılınmışlardır ama gelirlerin fiyat belirleme açısından 

Maliye Bakanlığına bağlı kılınmaktadırlar.
647

  

                                                           
643

 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 237-249. 
644

 1999 Belediye Kanun’u, 22. maddesi. 
645

 1999 Belediye Kanun’u, 15. maddesi. 
646

 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 29-34. 
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 Bejan, Nematullah, Ferhat Emil, Harun Nayebkhel, a.g.e., s. 23-24.  
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Belediye yönetimleri giderlerini karşılayabilmek için gelir toplama ve geliştirme 

konusunda kanunlarca yetkili kılınmışlardır. Ama zayıf gelir toplama mekanizması 

oldukları, yetenekli ve uzman personelleri olmadıkları, yolsuzluk olduğu, başkanı ve 

meclisi halk tarafından seçilmediği, halka göre güvenilir yönetim birimleri olmadıkları, 

uygulamada devlet tarafından desteklenmedikleri ve Anayasa hükmüne göre kanunu 

çıkarılmadığı için gerekli gelirleri toplayamamaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı yerel 

halka uygun ve gerekli hizmetlerin sunulmasında çok yeterli durumda 

bulunmamaktadırlar.
648

 Hatta çevre temizleme ve çöp toplama konusunda 

yetkisizlerdir.
649

 

Belediye yönetimleri için kentsel hizmetleri sunabilmek için bütçeleme ve 

planlama en önemli unsurlarındandır.
650

 Belediye yönetimi bütçeleme, planlama, 

bütçenin uygulama ve denetme yetkisine sahip bulunmaktadır. Belediye yönetimi 

planlarına ve gelirlerine göre bütçe yapar, bütçe belediye meclisi tarafından onaylanıp 

belediyece uygulanmaktadır. Bütçenin denetimi belediye iç teftiş birimi tarafından 

yapılmaktadır.
651

 Belediye yönetimi gelir, harcamalar ve teftiş sonucunun raporunu 

Maliye Bakanlığına göndermek ile sorumlu tutulmaktadır. Maliye Bakanlığı bazı 

nedenlerden dolayı belediye raporuna ikna olmadığı durumlarda kendi teftiş birimi 

aracılığıyla belediyenin mali işlemlerini denetebilmektedir.
652

 Günümüzde belediye 

yönetimi Anayasa’da öngörülmüş konuma sahip olmadığı için bütçesi merkezi yönetim 

tarafından onaylanır ve mali işlemeleri de merkezi yönetimin teftiş birimleri tarafından 

yapılmaktadır.
653
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 Bejan, Nematullah, Ferhat Emil, Harun Nayebkhel, a.g.e., s. 23-24. 
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 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 39-43. 
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 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 96-100. 
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Belediye bütçesi şu üç temel unsurdan oluşmaktadır: Tahmin edilen sabit ve 

sabit olmayan gelirler ve belediye yönetiminin bankadaki mevcutları.
654

 Belediyenin 

harcamaları normal (maaş ve ekleri, yönetim malzemeleri ve kırtasiye gibi idari 

ihtiyaçlar) ve kalkınma (inşaat) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Normal bütçe 

(harcamalar) % 45 sabit gelirden sağlanmaktadır. Normal bütçe % 45 sabit gelirden 

sağlanamadığı durumda kalan % 55 sabit ve sabit olmayan gelirlerden 

faydalanabilmektedir. Kalkınma bütçesi % 55 sabit, sabit olmayan ve banka 

mevcudundan sağlanmaktadır. Belediye yönetimlerinin kalkınma planları kendi gelirleri 

ile uygulaması mümkün olmadığı takdirde Ulusal Kalkınma bütçesinden 

desteklenmektedirler.
655

 Günümüzde belediye yönetiminin bütçesi belediye tarafından 

düzenlenir ama onaylanması, değerlendirilmesi ve gelir gider karşılaştırılması sıkı bir 

hiyerarşiye bağlı kılınmaktadır. Şöyle ki bütçe belediye yönetimi tarafından 

düzenlendikten sonra valilik ve IDLG tarafından değerlendirilir, karşılaştırılır ve 

sonuçta kabul veya reddedilir. Valilik ve İDLG tarafından onaylandıktan sonra 

Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanmaktadır.
656

  

Belediye yönetimleri kanunlarca yerel halka sunması ile sorumlu kılınmış 

hizmetleri sürekli, kesintisiz ve düzenli bir şekilde sunmak zorundadırlar.
657

 Belediye 

yönetimleri hizmetlerin sunma harcamalarını kendi gelirlerinden sağlamaktadırlar. Bu 

nedenle belediye yönetimi gelir toplama ve gelir geliştirme konusunda yetkiye 

sahiptirler.
658

 Belediye Kanun’un 15. maddesine göre belediye yönetimleri kendi 

gelirleri ile ilgili harcamalarını sağlayamadığı durumlarda devlet tarafından 

desteklenebilmektedirler.
659

 Ama daha belediye kanunu Anayasa hükümlerine uygun 
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 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 39-43. 
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 1999 Belediye Kanun’u, 11. maddesi.  
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 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 39-43. 
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 Kamu hizmetlerinin Özellikleri Konusu, http://www.acikogretimadalet.com/kamu-hizmetlerinin-
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 Popal, Abdul Baqi, a.g.e., s. 29-34. 
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 1999 Belediye Kanun’u, 15. maddesi. 
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olarak çıkarılmadığı ve belediye seçimleri yapılmadığı için
660

 devlet tarafından herhangi 

bir destek almamaktadırlar. Öte yandan eğitimli ve kaliteli personeli ve gelir toplama 

mekanizması olmadığı için gelir toplama konusunda başarısız bulunmaktadırlar.
661

  

Sonuçta belediye yönetimleri kanunlarca üstlenmiş olduğu kamu yerel hizmetlerini 

yerel halka sürekli ve düzenli bir biçimde sunamamaktadırlar. Bu durumda kamu 

hizmetlerinin süreklilik, kesintisizlik ve düzenlilik ilkesi ihlal ve göz ardı olmuş 

durumda bulunmaktadır.
662

 

6.2.2.5. Belediye Başkanı ve Meclis Seçimleri  

Anayasa ve Belediye Kanun’un hükümlerine göre belediye yönetimi bir yerel 

yönetimdir. Bu birim yerel yönetimin tüm özelliklerini taşımakta ve Afganistan yönetim 

teşkilatında yerel yönetim olarak kabul edilmektedir.
663

 Belediye yönetimi yerel halkın 

ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kent yönetiminde çok önemli bir konuma sahiptir. 

Yerel yönetimin önemli ve başta gelen özelliklerinden biri yürütme ve karar organının 

seçimle iş başına gelmesidir. Bundan dolayı belediye başkanının (yürütme organın 

başkanı) ve belediye meclisinin (karar organı veya yerel parlamento olarak da tabir 

edilen organ) yerel halk tarafından seçilmesi Anayasa’ca öngörülmüştür.
664

 Aşağıda 

belediye başkanı seçimi ve belediye başkanlığı için aday olacak kişinin şartları ve 

belediye meclisinin seçimleri ayrı başlıklar altında tartışılmıştır:  

6.2.2.5.1. Belediye Başkanı Olmanın Koşulları ve Seçimi  

Belediye başkanı yönetimin, kentsel hizmetlerinin birinci derecedeki 

sorumlusudur ve belediye meclisi ile işbirliğinde kentsel işleri düzeltir ve yönetir.
665
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 Herat Uzmanları Konseyi, Afganistan’da Merkeziyet ve Adem-i Merkeziyet Sisteminin İyi Yönetişim 

Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, Sitare Nukrayi Yayınevi, Herat Afganistan, 2016,. s. 125-131. 
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Belediye başkanı serbest, genel, gizli ve doğrudan seçim aracılığıyla seçilmektedir.
666

 

Yerel halk tarafından kullanılan oyların çoğunu almak suretiyle dört yıl için belediye 

başkanı sıfatıyla görev yapabilmektedir. Belediye başkanı seçimi her kentte
667

 Seçim 

Komisyonu tarafından IDLG işbirliği ile yapılmaktadır.
668

 

Belediye başkanlığı adayı için seçmenlerin şartları
669

 ve aşağıdaki şartlara sahip 

olması Seçim Kanun’unda öngörülmüştür:   

1. İl merkezi belediye adayı, en az lisans ve beş yıllık iş tecrübesine sahip olması 

gerekir ve diğer belediye adayları lise mezunu ve üç yıllık iş tecrübesine sahip olma 

şartı öngörülmüştür. 

2. Aday olduğu şehirde en az beş yıl ikamet etmiş olmak.
670

 

Belediye başkan adayı için yukarıdaki şartlara ek olarak aşağıdaki bilgi, belge ve 

ön ödemeleri de ödemek ve sunmak ile sorumlu tutulmuştur:  

1. Belediye başkanlığına kayıt yaptıranların, başvurularını belirtilen tarihte 

Seçim Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 

2. Kayıt başvurusunun içerikleri aşağıdaki şekilde olması gerekmektedir: 

a) Belli isim ve adres. 

b) Kimlik fotokopisi.  

c) Bu kanunda belirtilen eğitim ve öğretim dokümanlarının onaylı kopyası. 

d) Mahkûmiyetsizlik (hüküm giymemiş), yaş, sağlık durumu, taşınır ve taşınmaz 

mallar, asıl ve şimdiki ikamet yeri, son görev yeri, istifa dilekçesinin devlet görevinden 

ibraz edilmesi ve bu kanunda yer alan diğer konular hakkındaki bilgiler. 
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 2004 Anayasa’sı, 141. maddesi. 
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 2016 Seçim Kanun’u, 66. maddesi.  
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 Muhammedî, Abdul Ali, a.g.e., s. 237-249. 
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 Seçmenlerin şartları, il meclisin başlığın altında açıklanmıştır. 
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 2016 Seçim Kanun’u, 42. maddesi. 
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e) Adayın adaylığını onaylayan birinci dereceli il merkez adayları iki bin, ikinci 

dereceli il merkez adayları bin, üçüncü dereceli il merkez adayları beş yüz ve diğer 

belediye adayları iki yüz elli seçmenin ismi, oy için kullanılacak kartın numarası ve 

imzası gerekmektedir.
671

 

Ön ödemeli para şu şekilde yapılmaktadır: Birinci dereceli il merkez adayları 

yüz bin AF, ikinci dereceli il merkez adayları elli bin AF, üçüncü dereceli il merkez 

adayları 25 bin AF ve diğer belediye adayları on iki bin beş yüz AF ödemesi 

gerekmektedir. Ön ödemeli para şu koşullarla adaya geri iade edilir: Seçimi 

kazandığında veya birinci dereceli il merkez adayı kullanılan oyların % 5’i, ikinci 

dereceli il merkez adayı % 3’ü, üçüncü il merkez adayı % 2’yi ve diğer belediye 

adayları % 1’i kazandığı durumlarda.
672

 

6.2.2.5.2. Belediye Meclisinin Seçimi ve Aday Olmanın Şartları  

Belediye meclisi belediye yönetiminin en önemli ve karar organıdır. Belediye 

meclisinden kent parlamentosu olarak da söz edilmektedir.
673

 Afganistan’da belediye 

meclisi serbest, genel, gizli ve doğrudan seçim aracılığıyla oluşturulması ilk kez 1969 

Anayasa’sında öngörülmüştür.
674

 Mevcut Anayasa da belediye meclisinin üyelerinin 

serbest, genel, gizli ve doğrudan seçim mekanizmasıyla iş başına gelmelerini 

öngörmektedir.
675

  

Bazı kent belediyelerinin hizmet sunma alanları geniş olduğu için ve hizmetleri 

yerel halka daha yakın birimden, etkin-verimli bir şekilde sunabilmek ve şehir ile ilgili 

işlemleri iyi bir şekilde yönetebilmek için bağlı bölge (şehir ilçesi)  belediye yönetimleri 

vardır.
676

 Kent belediye meclisinin üyeleri şehir ve bölge sakinleri tarafından seçim 
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172 
 

aracılığıyla dört yıl için seçilmektedir. Bu amaçla her kentsel bölge (bölge belediyesi) 

bir seçim bölgesi olarak kabul edilmektedir.
677

 Her belediye meclisi için en az üç üye 

öngörülmüştür ve aşağıdaki biçimde seçilmektedir: 

1. Eğer bir belediye iki bölgeye ayrılmışsa her bölgeden birer kişi ve üçüncü kişi 

ise tüm kent sakinleri tarafından belediye meclisi için seçilir.  

2. İki bölgeden fazla bölgeye ayrılan belediyeler, her bölgeden birer kişi 

belediye meclisine seçilir.  

3. Bölge belediyesi olmayan belediyelerin kentin nüfusuna oranla üçten beşe 

kadar üyesi vardır ve kent sakinleri tarafından seçilir.
678

 

Belediye meclis üyelerinin sayısı belediyenin bölge belediye sayısına ve 

nüfusuna göre Seçim Komisyonu tarafından belirlenir. Dolaysıyla kentin her bölge 

belediyesinden birer kişi oy çoğunluğu ile belediye meclisine gelebilir.
679

 

Belediye meclisinin üyeliği için Seçim Kanun’unun 43. maddesinde şu şartlar 

öngörülmüştür: 

1. Adaylık gününde en az 25 yaşını tamamlamış olmak. 

2. En az 12. sınıf mezunu (lise mezunu). 

3. Mahkeme tarafından, insan hakları veya medeni hak ihlallerine karşı suç 

işlemekten suçlu bulunmamak. 

4. Aday olduğu şehirde en az beş yıl ikamet etmiş olmak.
680

 

Yukarıdaki şartlara ek olarak belediye meclisinin adayı için aşağıdaki şartlar da 

öngörülmüştür:  
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Belediye meclisi için kayıt yaptıranların başvurularını belirtilen tarihte Seçim 

Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. 

2. Kayıt başvurularının içerikleri aşağıdaki gibi olması gerekmektedir: 

a) Belli isim ve adres. 

b) Kimlik fotokopisi.  

c) Bu kanunda belirtilen eğitim ve öğretim dokümanlarının onaylı kopyası. 

d) Mahkûmiyetsizlik (hüküm giymemiş), yaş, sağlık durumu, taşınır ve taşınmaz 

mallar, asıl ve şimdiki ikamet yeri, son görev yeri, istifa dilekçesinin devlet görevinden 

ibraz edilmesi ve bu kanunda yer alan diğer konular hakkında bilgiler. 

e) Belediye meclisi için adayın adaylığını onaylayan birinci dereceli il merkez 

adayları bin, ikinci dereceli il merkez adayları beş yüz, üçüncü dereceli il merkez 

adayları iki yüz elli ve diğer belediye meclis adayları yüz yirmi beş seçmenin ismi, oy 

için kullanılacak kartın numarası ve imzası gerekmektedir.
681

 

f) Ön ödemeli para: Ön ödemeli para şu şekilde ödenir: Birinci dereceli il 

merkez meclis adayları yirmi bin AF; ikinci dereceli il merkez meclis adayları on bin 

AF, üçüncü dereceli il merkez meclis adayları beş bin AF ve diğer belediye meclis 

adayları iki bin beş yüz AF. Ön ödemeli para şu koşullarla adaya geri ödenir: Seçimi 

kazandığında veya birinci dereceli il merkez meclis adayı kullanılacak oyların % 4’ü, 

ikinci dereceli il merkez meclis adayı % 3’ü, üçüncü il merkez meclis adayı % 2’yi ve 

diğer belediye adayları % 1’i kazandığı durumlarda.
682
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Belediye meclisinin yetki ve görevleri Anayasa’da açıklanmamıştır ve mevcut 

Belediye Kanun’unda belediye meclisi öngörülmediği için görev ve yetkileri hakkında 

bilgi bulunmamaktadır.
683

 

Afganistan’da belediye yönetimi bir yerel yönetimdir. Ne yazık ki bu yerel 

yönetimin başkan ve meclis seçimleri 2004 tarihli Anayasa hükmüne göre hala 

yapılmamıştır, belediye başkanları hükümet tarafından atama ile iş başına gelir ve 

belediye meclisleri oluşturulmamıştır. Belediye yönetimi illerde vali ve ilçelerde 

kaymakamların yönetimi altındadırlar. Merkezi yönetim belediye yönetimlerini bir yerel 

yönetim olarak değil bir merkezi yönetimin uzantısı olarak değerlendirmektedirler.
684
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SONUÇ 

Tezde, Afganistan’ın yönetim sisteminin hangi ilkelere dayandığı ve yerel 

yönetimlerin Anayasa’daki ve Belediye Kanun’undaki konumu ile yerel yönetim 

birimlerinin neler olduğu tartışılmıştır.  

Afganistan’ın yönetim sistemi ile ilgili Anayasa’nın 137. maddesi konumuza 

ışık tutmaktadır. Maddeye göre: “Merkezi yönetim, ekonomik, sosyal ve kültürel işleri 

hızlandırmak ve iyileştirmek için merkeziyet ilkesini koruyarak, halkın ulusal yaşamın 

gelişimine katılımını arttırmak suretiyle, taşra yönetimlere (provincial administrations) 

kanunlara uygun olarak gerekli yetkileri devreder”.
685

 Buradaki yetki devri, âdem-i 

merkeziyetin yetki genişliğini yansıtan ilk anlamına denk gelmektedir. Yetki 

genişliğinde merkezden uzakta, taşrada kurulan örgütlere (merkezi kuruluşların 

temsilcileri) belli işlevleri yerine getirmeleri için merkezdeki yönetim tarafından bir dizi 

yetkiler devredilmektedir. Taşradaki örgütler de işlevlerini merkezi yönetim adına 

sürdürürler.  

Anayasa’nın 141. maddesinde ise belediyelerle ilgili aşağıdaki ifadeler yer 

almaktadır: “Kentsel işlerin yönetimi için belediyeler kurulur. Belediye başkanı ve 

belediye meclisin üyeleri özgür, genel, gizli ve doğrudan seçimlerle seçilir. 

Belediyelerle ilgili konular kanunla düzenlenir.”
686

 Anayasa’nın bu maddesine göre 

belediye başkanı ve belediye meclisinin üyeleri yerel halk tarafından seçim yoluyla 

seçilir. Ayrıca Anayasa’nın bu maddesinden anlaşılacağı üzere belediye yönetimlerin 

statüsü başka yönetimlerden farklıdır. Şöyle ki başkanı ve karar organlarının üyeleri 

yerel halk tarafından seçilir ve işleri de kanunla düzenlenir. 

                                                           
685 Article One Hundred Thirty-Seven:  

The government, in preserving the principles of centralism, shall transfer necessary powers, in 

accordance with the law, to local administrations in order to accelerate and improve economic, social as 

well as cultural matters, and foster peoples’ participation in developing national life. 
686 Article One Hundred Forty-One: 

To administer city affairs, municipalities shall be established. The mayor and members of municipal 

councils shall be elected through free, general, secret and direct elections. Matters related to 

municipalities shall be regulated by law. 
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 1999 tarihli Belediye Kanunu’nun 2. maddesi belediye yönetimin tüzel 

kişiliğine ve kuruluş amacına yönelik düzenlemeler içerir. “Belediye, bu kanunun ve 

diğer kanunların hükümlerine uygun olarak hareket eden ve şehir sakinlerinin genel 

ihtiyaçlarının sağlanmasını, verilen görevlerle yerine getirilmesi amacıyla düzenlenmiş, 

kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu tüzel kişiliktir”. Afganistan’da belediye 

yönetimlerin devlet tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişiliği, mal varlığı, geliri, 

bütçesi, personeli ve nispi özerkliği vardır. Belediye yönetimleri yerinden yönetimin 

idari ve mali özerklik unsurlarını içeren yerel birimlerdir. 

Âdem-i merkeziyetin ikinci türü yerinden yönetimi asıl yansıtan türdür. 

Afganistan’daki belediye yönetimleri âdem-i merkeziyetin ikinci türünün özelliklerini 

taşıyan kuruluşlardır.  

2004 Anayasa’sında il, ilçe ve köy meclisleri yerel ve taşra yönetimlere 

danışmanlık yapmak ve işlerini denetlemek amacıyla öngörülmüştür. Bu meclislerin 

üyeleri yerel halk tarafından seçim aracılığıyla seçilir. İl, ilçe ve köy meclislerinin 

belediye yönetimleri gibi ayrı tüzel kişiliği, mal varlığı, geliri, bütçesi ve personel atama 

yetkisi yoktur. Ayrıca bu meclisler yerel yönetimlerin idari ve mali özerklik unsurlarını 

taşımamaktadır. İl, ilçe ve köye meclisleri merkezi yönetime göre siyasal niteliği daha 

yoğun yapılardır. Afganistan’da yerel yönetimin tüm özelliklerini taşıyan tek bir yerel 

kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluş da belediye yönetimidir.  

Tüm bunlardan hareketle Afganistan’ın karma bir yönetim sistemine sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Anayasa’da merkeziyet ilkesinin yanı sıra hem de 

âdem-i merkeziyet ilkesinin örtük olarak kabul edildiği görülmektedir. 

Afganistan’ın yönetim sistemi merkeziyet esasına dayanan bir sistemdir. 

Merkezi yönetimin taşradaki örgütlerine gerekli ve yeterli yetkiler devredilmemiştir. 
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Tüm kararlar merkezi yönetim tarafından alınır. Taşra yönetimleri sadece merkezi 

yönetimin emir ve kararlarını yürütmektedirler.  

Yerel yönetim birimi olarak belediye yönetimlerinden ve mevcut durumların 

bahsedilirse; 

I. Anayasa’da belediye başkanının ve meclisin seçimle iş başına geleceği 

hükme bağlanmışsa da belediye yönetimine ilişkin hiçbir seçim 

yapılmamıştır. 

II. Belediye başkanı, hükümet tarafından atanmaktadır.  

III. Belediyelerin faaliyetleri hükümet tarafından denetlenmektedir.  

IV. Belediye yönetimleri hiyerarşik bir ilişki kapsamında hükümetin kontrolü 

altında faaliyet göstermektedir.
687

 

Yukarıda belirtilen hususlar neticesinde Afganistan’da çağdaş/evrensel bir yerel 

yönetim sisteminin olduğunu söylemek mümkün değildir.  

2004 Anayasa’sıyla yerel yönetimler ve âdem-i merkeziyet açısından önemli 

düzenlemeler ülkenin iç hukukuna girmiştir. Ancak bu düzenlemeler, uzun süren iç 

savaşlar dolayısıyla hayata geçirilememiş ve dönüşüm gerçekleşmemiştir.  
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 Afganistan Yerel Yönetim Politikası, IDLG, Kabil, Afganistan, 2010, s. 227-286. 
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ÖZET 

Genellikle her ülkede yönetsel yapı kapsamında merkezi yönetim ve yerel 

otoriteler bulunmaktadır. Yerel otoritelerin iki türü vardır; bunlardan birincisi merkezi 

yönetimin taşradaki uzantıları, ikincisi ise seçim mekanizmasıyla yerel halkın 

temsilcilerin belirlenmesi esası üzerine oluşan yerel yönetimlerdir. Bu araştırmanın 

konusu, idari ve mali açıdan özerk kabul edilen yerel otoritelerin ikinci türüdür. Yerel 

yönetimlerin devlet tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişiliği, mal varlığı, geliri, 

bütçesi, personeli ve hiyerarşiden bağışık nispi bir özerkliği vardır. Farklı yerel yönetim 

birimleri ve adlandırmalı farklı ülkelerde karşımıza çıkmakla birlikte dünya genelinde 

öne plana çıkan yönetim birimleri, belediyelerdir. Yerel yönetimlerin, yerel halkın ortak 

ihtiyaçlarının karşılanmasında daha etkin ve verimli çalıştığı düşünülmektedir. 

 Bu çalışmada Afganistan’ın yönetim sisteminin bütünü ve özellikle de yerel 

yönetim yapısı mercek altına alınmıştır. Türkiye’deki alan yazında Afganistan’daki 

yerel yönetim sistemini ele alan ve inceleyen kapsamlı bir tez çalışması 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın alan yazında var olan boşluğu kısmen de 

olsa dolduracağı ve gelecekte konuyla ilgili araştırma yapmayı hedefleyen 

araştırmacılara ışık tutacağı umulmaktadır. Çalışma nitel yöntemlerle desteklenmiştir ve 

doküman incelemesine dayalı olarak yazılmıştır.  

Afganistan’ın yönetim sistemi karma bir sistemdir. Bu sistemde hem merkeziyet 

hem de âdem-i merkeziyet ilkeleri kabul edilmiştir. Afganistan’da tek bir yerel yönetim 

vardır, bu yönetim ise belediye yönetimidir. Çalışmanın birinci bölümünde; teorik 

açıdan yönetim, devlet ve yerel yönetimler kavram ve olgularına ilişkin açıklamalar 

yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, Afganistan’daki yerel yönetimlerin tarihsel 

gelişimi ortaya konmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise yapısal ve işlevsel olarak 

Afganistan’daki yerel yönetimin dönüşümü tartışılmıştır.  
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ABSTRACT 

Generally, every country has central administration and local authorities within 

the scope of administrative structure. There are two types of local administration; the 

first one is the provincial extensions of the central government, and the second one is 

the local administrations formed on the basis of the determination of the representatives 

of the local people through the election mechanism. The subject matter of this research 

is the second type of local authorities, which are accepted as autonomous in 

administrative and financial terms. Local administrations have a separate public legal 

entity from the state legal entity, assets, income, budget, staff and are not subjected to 

any hierarchies and have partial autonomies. Municipalities, which come to the 

forefront throughout the world, are the administrative units appear in different local 

administration units with different names in different countries. Local administrations 

are thought to be working more effectively and efficiently in meeting the common 

needs of local people. 

In this study, the whole of Afghanistan’s administrative system and especially 

the local administration structure is examined. It is not found in the literature of Turkey 

any comprehensive thesis that deals with and examines the governance system and local 

administration in Afghanistan. Therefore, it is hoped that this study will partially fill the 

gap in the literature and will shed light on the researchers aiming to do research on this 

topic in the future. The study is designed with qualitative methods and is written based 

on document analysis. 

The administrative system in Afghanistan is a mixed system. In this system, the 

principles of both centralization and decentralization have been adopted. There is only 

one local administration in Afghanistan, which is the municipal administration. In the 

first part of the study, the concepts and phenomena of administration, state and local 
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administrations are explained theoretically. Historical development of local 

administrations in Afghanistan is presented in the second part of the study. 

Transformation of local administration in Afghanistan is discussed structurally and 

functionally in the third part of the study. 

Keywords: Local Administration in Afghanistan, Central Administration-

Government, State, Municipality. 

 


