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Türkiye’de Devletin Toprak Üze-
rinde Örgütlenmesi, “devlet ege-
menlik kurduğu toprak üzerinde 

nasıl örgütlenir, neden o şekilde örgüt-
lenir, bu örgütlenme hangi dinamiklerin 
etkisiyle değişir” sorusunu yanıtlamaya 
çalışmaktadır. Bu çalışmada devletin 
toprağa dayalı örgütlenme tarzı toplum 
biçiminin bağımlı değişkeni olarak ele 
alınmış, devlet ve toprak ilişkisi iktidar 
sorunu olarak tanımlanmıştır.

Kitap, kamu yönetiminin geçmişini de 
içeren bütünlüğü içinde anlaşılabile-
ceği gerçeğinden hareketle iki tarihsel 
olguya, Osmanlı ve Türkiye örneklerine 
odaklanmaktadır. İki örnekte de benzer 
bir sistem izlenmeye özen gösterilmiş-
tir. Her alt döneme ilişkin incelemede, 

iç dinamiklerle birlikte dış dinamikler 
de dikkate alınmış, mülkiyet ilişkileri ve 
toplumsal yapı üzerine bir değerlendir-
me yapılmıştır. Toprağa dayalı örgüt-
lenmedeki köklü dönüşümler, iktidar 
ilişkilerinin yeniden düzenlenmesine, 
toplumsal güçler dünyasında yeni bir 
denge ya da aktör değişimine işaret 
etmektedir. Bu nedenle toprağa dayalı 
örgütlenişi, hukuksal-teknik bir sorun 
olmaktan önce, toplumsal ve siyasal 
bir sorun olarak tanımlamak gerek-
mektedir. 

Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Ör-
gütlenmesi, kamu reformları sürecine 
bilimsel bir bakış geliştirmenin yanında, 
yönetim kuramına da katkı sağlayabilir-
se amacına ulaşmış olacaktır.

Keskin, N. E. (2022) Türkiye’de Devletin 
Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, 2. Bas-
kı, Ankara: TİAV.
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Türkiye’de muhtarlık, toplumsal 
yapı içerisinde tarihsel süreçte 
oluşmuş ve kendisine güçlü bir 

yer edinmiştir. Muhtarlık, toplumsal 
yapının tabanında, topluma en yakın 
yönetim yapılanmalarının içinde ortaya 
çıkmıştır. Muhtar, önce kentsel yerle-
şimlerin en alt yönetim kademesi olan 
mahalle yönetiminin başında, akabin-
de kırsal yerleşimlerde köy yönetiminin 
başında yer almaya başlamıştır.

Bu çalışma, muhtarlık üzerine dolayı-
sıyla köy ve mahalle idareleri üzerine 
odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, 
bu idarelerin tarihsel süreçte gelişim-
lerini inceleyerek günümüzdeki du-
rumlarını ve etkililiklerini analiz etmek-
tir. Çalışma, Türkiye’de tarihsel süreçte 

köy ve mahalle idarelerinin yönetimi 
ile muhtarlık kurumunun görev, yetki 
ve sorumluluklarını mevzuat üzerinden 
ele almaktadır. Böylece, sosyoekono-
mik gelişmelere bağlı olarak değişimle-
rin izi sürülmektedir. 

Bu çalışmada köy yönetimi ve mahalle 
yönetimi ayrı başlıklar altında ele alın-
makla birlikte, her ikisinin de ortak ele 
alındığı başlıklar da bulunmaktadır. Köy 
ve mahallenin yönetim organlarının 
görev, sorumluluk, hak ve yetkilerine 
ilişkin değerlendirmelerde ağırlıklı ola-
rak mevzuat ve hukuki analizler esas 
alınmıştır. Ancak çalışmanın bütünün-
de, farklı bakış açılarıyla da analizler 
yapılmıştır.

Çapar, S., Demir, R. ve Ş. Aygöl (2022) 
Türkiye’de Muhtarlık, Ankara: TİAV.
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Koronavirüs hastalığı yaşam pratik-
lerimizde, iş yapış şekillerimizde 
ve kentlerimizde önemli değişiklik-

lere yol açmıştır. Merkezi yönetim virüs 
ile mücadele kapsamında pek çok ge-
nelge yayınlarken, yerel yönetim kuru-
luşları da mülki idare koordinasyonunda 
bu genelgelere uyma ve vatandaşların 
hayatını kolaylaştırma konusunda pek 
çok proje ve uygulamayı hayata geçir-
miştir. Uygulanan bu proje ve uygula-
malar kentsel yaşamda belediyelerin 
bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele 
de ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymuştur. Diğer taraftan küresel dü-
zeyde yaşanan sorunlara yerel seviyede 
çözüm üretebilmenin gereği de ortaya 
çıkmıştır. Belediyeler, küçük dokunuş-
larla sağlıktan, altyapıya, spordan kül-

türel etkinliklere, ulaşımdan, tarım ve 
hayvancılığa kadar hızlı ve etkili çözüm-
ler üreterek virüsün toplum genelinde 
yarattığı tahribatı engellemek için çaba 
sarf etmişlerdir. Çalışmada belediyeler 
tarafından Covid-19 ile mücadele kap-
samında yapılan bu çabalar ile pandemi 
sırasında belediyelerin hangi hizmetleri 
nasıl sunduğu ve bu hizmetlerin etkili-
liği ortaya konulmuştur.  Bu çalışma ile 
amaçlanan ise yerel yönetimlerin pan-
demi ile mücadele kapsamında ortaya 
koyduğu politikaları ve faaliyetleri tespit 
ederek, genel çıkarımlarda bulunmak 
ve bu çıkarımlardan pandemi ile müca-
dele kapsamında iyi yönetim uygulama-
larını ortaya koymaktır. Çalışma kapsa-
mında Türkiye’deki 81 il belediyesi, 173 
ilçe belediyesi ve dünya genelinde seçili 

70 belediyenin koronavirüs döneminde 
yaptıkları çalışmalar, farklı konu başlıkla-
rı bağlamında incelenmiştir.

Erdoğan, O. (2022) Türkiye’nin Korona-
virüs ile Mücadelesinde Belediyeler, 
Ankara: TİAV.
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ın this book, the main aim is to un-
derstand the potential dangers cau-
sed by cult-like religious groups that 

can be described as religious sects that 
shows similar features as of cults, as a 
result of certain structural features, 
namely their organizational structu-
res, secrecy, and absolute obedience 
to a leader, which make them ideally 
suited for terrorism. These three fe-
atures are essential elements for an 
efficient terrorist organization. When 
cult-like religious groups transform 
into terrorist organizations for various 
and unexpected reasons, they become 
serious problems for state security. 
Most often, however, law enforcement 
agencies discover and destroy terrorist 
organizations during their foundation 

periods, when they are still lacking 
in terms of organizational structure, 
secrecy, and absolute obedience to a 
leader. In order to show the potential 
dangers of cults, one case study will be 
analyzed. That case study is going to 
be about the sect of Aum Shinrikyo. As 
it was stated before, the Aum Sect has 
chosen as case example for this study 
because of the fact that, the Aum Sect 
is a text book example of cult-like reli-
gious group that transformed into ter-
rorist organization.

Ergün, K. K. (2022) A Global Threat: 
Religious Cults and Terrorist Organi-
zations, Ankara: TİAV:
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Bu çalışma, Türkiye nüfusunun 
mevcut demografik yapısı ve 
sosyoekonomik özelikleri ile bu 

yapıda meydana gelen değişimleri an-
latmayı konu almaktadır. Bu çalışmanın 
temel amacı Türkiye’nin nüfus yapısı-
nı, bu yapıya etki eden faktörleri ana 
hatlarıyla bu alanda uzman olmayan 
kişilerin de anlamasını sağlayacak ve 
ilgisini çekecek düzeyde anlatmaktır. 
Bu doğrultuda bu kitap, Türkiye İsta-
tistik Kurumunun ürettiği istatistiklerin, 
okuyucunun istifadesine yönelik olarak 
olabildiğince anlaşılabilir ve yorumla-
nabilir düzeye getirilmeye çalışılması, 

düzenlenmesi ve yorumlanması yönte-
miyle ortaya çıkmıştır. 

Canpolat, Ş. B. (2022) Struktura nase-
leniya Turtsii, Çev. Y. Bayram, Ankara: 
TİAV

Hakikat ötesi olgusu çoğunluk-
la kamuoyunun hakikate verdiği 
önemin azalmasına işaret edecek 

biçimde kullanılıyor. Günümüzde hakikat 
yerini kişisel, hissedilen, deneyimlenen ya 
da tercih edilen alternatif gerçekliğe bı-
raktı. İnsanların kendi görüşleri ile uyum-
lu bir biçimde fikir geliştirme ve kendini 
inandırma eğilimi yeni olmasa da bu du-
rumu güncel hale getiren bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler oldu.

Hakikat ötesi, gerçek ile gerçek olmaya-
nın sınırlarının tam olarak çizilemediği, 
gri ve muğlak bir alana denk düştüğü 
için yalan ve sahte haber kavramları 
da konuyla ilgili akademik tartışmalara 
dâhil olmuştur. Hatta gündelik tartışma-
larda hakikat sorgusu sahte haber kav-
ramı üzerinden de yürütülegelmektedir. 
Sahte haberler ile hakikat ötesi belirli 
bir bakış açısını destekleyen ve buna 
meydan okuyan karşıt görüşleri göz 

ardı eden, kendi gerçeklerine uyan en-
formasyonları kullanma yönünde ortak 
eğilim gösteren durumları açıklamak 
için kullanılan iki kavramdır. Şüphesiz 
ki sahte haber, habercilik kadar eskidir. 
Hakikat ötesi ile birlikte güncel bir kav-
ram olarak ele alınmasındaki en önemli 
neden, dijital ortamlardaki yayılma hızı-
dır.

2011 yılında Suriye’de yaşanmaya baş-
layan iç savaş ile Türkiye gündemine 
gelen ve 2014 yılından sonra ülkemize 
giriş yapan Suriyeli göçmenler gündelik 
hayatın ve çevrimiçi ortamların gün-
deminde yoğun bir biçimde yer buldu. 
Türkiye’deki yerel halkın Suriye’deki iç 
karışıklığın kurbanları, sınırlarda bekle-
tilen mazlumlar ve denizde boğulan be-
bekler üzerinden tanımaya başladığı Su-
riyeliler hakkında sosyal medyada pek 
çok paylaşım yapıldı. Buna karşın zaman 
içerisinde yaşanan kitlesel göçe bağlı 

olarak çevrim içi ve çevrim dışı ortam-
daki görünürlüklerinin artmasına bağlı 
olarak da olumsuz içerikler ve sahte 
haberler gün yüzüne çıkmaya başladı. 
Özellikle sosyal medya sahte haberlerin 
yaygınlaşmasına zemin hazırladı. 

Keskinkaya, E. (2022) Seçili Hakikatler 
Dünyasında Suriyeli Göçmenler, Anka-
ra: TİAV.
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Siber güvenlik, siber uzama yö-
nelik risk ve tehditlerin ortadan 
kaldırılmasını hedefleyen mefhu-

mu ifade eder. Bunlar ağ toplumunun 
kendine özgü riskleridir ve bunlardan 
en önemlisi de terör örgütlerinin te-
rörizm tekniklerinde inovasyon ger-
çekleştirmesiyle ortaya çıkabilecek 
siber terördür. Siber terör, siber uzamı 
hedefler ve bunlar siber uzam dışında 
da sonuçlara sebebiyet verir. Örneğin 
kritik altyapıların işletim sistemlerine 
yapılan saldırılar, siber uzamda gerçek-
leşse de hem işletim sistemlerini bozar 
hem de siber uzam dışındaki mekân-
ları etkiler. Bu anlamda siber terör, ağ 
toplumu için önemli bir tehdit haline 
gelmektedir. 

Çalışmada siber terör riskini anlamaya 
çalışırken ağ toplumu ve onun altya-
pısını oluşturan sacayakları vurgulan-
maya gayret edilmiştir. İktisadi ve tek-
noloji altyapısı gelişmiş ülkelerin siber 
terör açısından risk grubunda olduğu, 
iktisadi ve bilgi ve iletişim teknoloji 
altyapısı açısından yeterince gelişme-
miş ülkelerinse siber saldırılara karşı 
savunmaları gereken bir siber uzamları 
bulunmadığından risk grubunda olma-
dığı değerlendirilmektedir.

Fırat, H. (2022) Siber Terörizm, Anka-
ra: TİAV.

Devletler, insani ve doğal kaynakların 
korunması veya stratejik veya sembolik 
bakımdan taşıdığı anlamlar nedeniyle 
sınırlarını korumaktadır. Sınırlar, dev-
letin egemenliğinin ve komşularıyla 
güvenli ilişkiler geliştirmesinin bir gös-
tergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Çalış-
manın amacı, kamu politikaları analizi 
bakış açısıyla sınırların incelenmesine 
yönelik genel geçer bir sınır kuramı-
na ulaşmaya katkıda bulunmaktır. Bu 
amacı gerçekleştirmek üzere sınır gü-
venliğinin düzensiz göçü yönetmedeki 
rolü kamu politikaları analizi disiplini 
bakış açısıyla incelenmiştir. Çalışmanın 
araştırma sorusu “ulusal aktörlerin sı-
nır güvenlik tedbirleri düzensiz göç ile 
mücadelede tek başına yeterli midir?” 
olarak belirlenmiştir. Çalışmanın kap-

samı, yazın taraması, kuramsal çerçeve 
ve metodoloji, arka planın resmi aktör-
ler çerçevesinde incelenmesi, Afganlı 
göçünün gayri resmi aktörler çerçe-
vesinde incelenmesi, bulgular ve sınır 
güvenlik yönetiminin kamu politikaları 
bakımından incelenmesi olmak üzere 
altı bölümden oluşmaktadır. 

Ekmekcioğlu, A. (2022) Sınır Güvenliği 
ve Düzensiz Göç: Van İli Örneği, An-
kara: TİAV.

Hakan	FIRAT

Dr.	Alper	EKMEKCİOĞLU

Siber Terörizm

Sınır Güvenliği ve Düzensiz 
Göç: Van İli Örneği


