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Mehmet AKÇAY

This research project assesses the bureaucratic policy capacity of the 
Turkish Ministry of the Interior (MoI) to understand and describe the 
complex capacity of the one of the most important public Turkish 
departments. It explores the coherence, interrelationships and in-
tegration of the three competences (i.e. the analytical, administra-
tive, and political) in terms of three resource levels of capacity (i.e. 
individual, organisational and systemic). 

Akçay, M. (2020) The Bureaucratic Policy Capacity of the Turkish 
Ministry of the Interior (2002-2016), Ankara: TİAV.
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KİTAP TANITIMI

Şerif	DEMİR

Türkiye’nin aydınlık geleceği cumhuriyetle birlikte demokrasinin ku-
rumsallaşarak yerleşmesine bağlıdır. Ülkemizde demokrasinin geliş-
mesi ve yerleşmesi sürecinde pek çok engelle karşılaşılmıştır, fakat 
bu maniler içinde en önemlisi ve tehlikelisi darbelerdir. Maalesef 
1960’dan günümüze kadar farklı şekil ve isimde önümüze çıkan bu 
darbelerle etkin mücadele edilmeden gelecekten ve demokrasiden 
söz etmek mümkün değildir. Bu çalışmanın temel amacı; ülkemizde 
yaşanan darbe süreçlerinin kültürel altyapısını ortaya koyarak, dar-
belerin hangi şekil ve surette gerçekleştiğini belirlemeye çalışmaktır. 
Böylece darbelerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin tespitini 
yaparak demokrasinin gelişimine katkı sunmaktır. Bu bağlamda, 27 
Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri öncesi, anı ve 
sonrası süreçleri detaylı biçimde ele alınmaktadır.

Demir, Ş. (2020) Türkiye’de Askeri Darbeler ve Vesayet,  
Ankara: TİAV Yayınları.
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Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Uşak parçasını, Uşak ili araştırmam 
sırasında okumuştun. Tereddüde düştüğüm birkaç husus için, Uşak, 
Manisa ve Denizli'nin 16.-17. yüzyılları tahrir kayıtlarına dayalı birer 
monografiyi de. Kütahya bölümünde görüleceği gibi, hakim kızım 
Kütahya'ya tayin olduktan sonra şehri, Evliya Çelebi'nin izlerini takip 
ederek gezmeye başladım. Uşaklı bir hemşerimin haftalık gazetesin-
de, Kütahya notlarım yayımlandı. Bunu Ege Bölgesi'nin il merkezi olan 
şehirlerine dair, büyük seyyahımızın gezi notlarını irdeleme yazıları 
izledi. Derken, ailecek tanıştığımızbir vali hemşerim geldi Kütahya'ya. 
Ona, Evliya Çelebi'nin il merkezi olan şehirlere dair notlarını, eleştirel 
okumaya dair bir çalışma yaparsam, yayımlatıp yayımlatamayacağını 
sordum. Olumlu cevap üzerine, "Evliya Çelebi'nin Gözüyle Şehirleri-
miz" adlı bir dosya hazırladım. Dosyada, Evliya Çelebi'nin, İstanbul 
dışında kalan gezdiği ve halen il merkezi olan 52 şehir ele alınmıştı. 
Kitap, Kütahya Valiliği'nce değil, Uşak'ın Karahallı Belediyesi'nce ya-
yımlandı. Kitabın, Evliya Çlebi'nin 400. doğum yıldönümünde, Seya-
hatname'ye dair yayımlanan birkaç eserden biri olduğunu belirteyim. 
Bu övünme değil, kayıt düşmedir.

Taylan. E. (2020) Evliye Çelebi'nin İzinde Şehirlerimiz, Ankara: Dor-
lion Yayınları
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