
126

KİTAP TANITIMI

Ülkelerin idari sistemlerin kar-
şılaştırılması, insanların dev-
letli yaşama geçişleri kadar 

eski bir geleneğe sahiptir. Ancak, 
bu karşılaştırmanın sistematik şekil-
de gerçekleştirilmesi, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Soğuk Savaş Döne-
mi’nin bir siyasi projesi olarak baş-
layıp, zamanla gelişerek günümüz-
de çok daha kapsamlı hale geldi. 
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında 
Asya, Afrika, Okyanusya ve Güney 
Amerika kıtalarında küçüklü büyük-
lü birçok devletin ortaya çıkması, 
bu devletlerin idari sistemlerinin 
karşılaştırmalı olarak incelenmesine 
yönelik bir ilgi meydana getirmiştir.

Kamu yönetimini hala popüler ve 
geçerli kılan yönü, ampirik dünyay-
la olan ilişkisinin güçlü olmasıdır. 
Kamu yönetimi dahil birçok sosyal 
bilim alanlarına yöneltilen gerçek 

dünyadan kopuk olarak kendi sanal 
dünyalarını oluşturdukları tezi, kar-
şılaştırmalı kamu yönetiminde en 
aza indirgenir. Çünkü, çeşitli ülkele-
rin kamu yönetimleri ampirik olarak 
karşılaştırılmak suretiyle, dünya üze-
rinde mevcut farklı idari yapılar ile 
bunların işleyiş ve iş yapma kültürle-
rinin incelenmesi yöneticiler ve po-
litika yapıcılar için içerisinde yaşanı-
lan dünyayı kavrama, farklı ülkelerin 
tecrübelerinden faydalanma ve dış 
dünya ile temas kurma anlamında 
çok değerli veriler üretilebilir. Her-
hangi bir ülkede bulunan idari ve si-
yasi yapıların varlık nedenleri, başarı 
ve başarısızlık durumları ve bunların 
başka ülkelere transfer edilebilirlikle-
ri, karşılaştırmalı kamu yönetimi ala-
nındaki çalışmalarla anlaşılabilir. 

Bu kitap, özellikle lisans, yüksek li-
sans ve doktora düzeyinde kamu 

yönetimi, siyaset bilimi, kamu po-
litikası ve diğer sosyal bilim alanla-
rında öğrenim gören öğrenciler için 
temel bir başvuru kitabı işlevi göre-
cektir. Ayrıca, karşılaştırmalı kamu 
yönetimi alanına ilgi duyan akade-
misyenler ve uygulamacılar için de 
faydalı olacaktır.
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Dünyada ve Türkiye’de Afganis-
tan’a ilişkin genel açıklama ve 
tezler, yüzeysel olmak yanın-

da, neredeyse birbirinin aynısı, tek-
rarı ve kopyasıdır. Ancak esas mesele 
Afganistan’a ilişkin bütün açıklama 
ve tezlerin yalnızca jenerik ve yüzey-
sel olması bir tarafa, baş aşağı oldu-
ğudur; terstir. Bu Kitapta bütün bu 
baş aşağı duran açıklama ve tezler, 
ayrıntılı ve tarihsel bir bakış ve açık-
lamalarla, tersine çevrilerek ayakları 
üstünde durması sağlanmış; yeni bir 
Afganistan Tezi ortaya atılmıştır.

Ab Initio: Afganistan Coğrafyasının 
Ontolojisi. - Anayasal Düzen ve Mer-
kezi Devlet. -  Bürokrasi ve Kamu 
Personel Rejimi. - Siyasal Yapı ve 
Hayat. - Yerel Yönetimler ve Kentleş-
me. - Demografik ve Toplumsal Yapı. 
- Ekonomik Yapı. - Afganistan’da Ça-
tışma ve Güvenlik. - Afganistan’da 
Fikir Hareketleri. - Afganistan’dan 
Göç Hareketleri. - Türkiye ile İlişkiler 
ve Türkiye’nin Teknik Yardımı. - Tür-
kiye’de Afganistan Bibliyografyası 
(1920 – 2021): Açıklama ve Analiz.
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