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Kaygı Duruşu
Aslan AVŞARBEY (Mülkî)
Şiir hissiyatın –mümkün olduğunca- kelama ve kaleme aktarılmış
hali… Edebiyatın da en kalıcı alanlarından birisi. Başlı başına bir derya
olan duygu dünyası en çok şiirle somutlaşır. Anlatabildiği kadar resmeder bu dünyayı şair.
Bu dünyada neler yok ki şairi eline kalemi almaya zorlayan… Bazen
bir güzelin kara gözleri, bazen baharın müjdecisi bir çiçek, bazen bir
umut, bazen başa yıkılan bir dünyanın bıraktığı hayal kırıklığı, bazen
bir ağıt, bazen de iyi bir iğnelemeyi gerektiren olaylar, karakterler…
Kendisi de bir mülki idare amiri olan ve şiirlerinde “Mülkî” mahlasını kullanan Aslan AVŞARBEY de “KAYGI DURUŞU” adını verdiği şiir
kitabında bunları kendi duygu penceresinden dile getirmiş. Halk şiiri
niteliği ağır basan çalışmaların yer aldığı kitapta sevda şiirleri, öğüt,
hiciv-mizah, ağıt ve yerel ağızdaki kelimelerin kullanıldığı şiirler yer
almaktadır.
AVŞARBEY, A. (2020), Kaygı Duruşu, Ankara, Sonçağ Yayınları

121

K İ TA P TA NI T I MI

İl ve İlçelerde
Mülki İdarenin
Koordinasyon
Kapasitesi
Selim ÇAPAR & Mehmet KOCA
Uzun bir tarihsel geçmişten gelen mülki idare sistemi, devlet ile birlikte tarihsel aşamalarda yeniden biçimlenerek Cumhuriyet Dönemi’nde de ülke topraklarının yönetiminin belkemiğini oluşturmuştur.
1949 yılında yasalaşan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, geçmişte de birçok yasal düzenlemeye konu olan mülki idare sisteminin temel yasası
olmuştur. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 20 ve hatta 21. yüzyılın koşullarına uygun değişiklikler ile birlikte halen varlığını devam ettirmektedir. Bu bağlamda, mülki idare ülkemizde 2018 yılında geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin asli ve stratejik bir unsuru olarak
öne çıkmaktadır.
İl ve ilçeden oluşan iki kademeli mülki idare sisteminde, merkezi idarenin temsilcisi olarak bu birimlerin başında stratejik bir konumda
bulunan mülki idare amirlerinden beklenen çok sayıda hizmet bulunmaktadır. Ancak bu hizmetlerin etkili ve verimli biçimde yerine
getirilmesine yönelik, mülki idareden beklenen en temel işlev olarak
koordinasyon öne çıkmaktadır. Hatta bu anlamda koordinasyon sihirli
bir görünüme bürünmektedir. Bu doğrultuda, mülki idarenin taşrada
Devlet adına koordinasyon ve denetimi sağlayabilecek yegâne kamu
görevlileri olduğu gerçeğinden hareketle bu çalışma ortaya çıkmıştır.
Çapar, S. ve M. Koca (2021) İl ve İlçelerde Mülki İdarenin Koordinasyon Kapasitesi, Ankara: TİAV
ISBN: 978-625-7197-01-4
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Migration in
Questıons: Law and
Policy in Turkey
and the EU
A Comparative Analysis
Dr. Ahmet APAN
This book has intended to bond the theory and implementation in
the field of migration and cover all the aspects of migration. It embraces a holistic perspective with comparative and critical analyses.
There can be listed many more but the main reasons for preparing
this book are as below:
• To find the roots and basis of the Turkish migration reform in EU
law,
• To compare the Turkish legislation with EU law,
• To make the function of the new Turkish migration system clear
to non-Turkish migration researchers.
Apan, A. (2021) Migration in Questions: Law and Policy in Turkey
and the EU, Ankara: TİAV
ISBN: 978-625-7197-02-1
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