
Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve sonrasında yayımlanan 
eserler

Tarih İçinde Muğla, Der. İlhan Tekeli, ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1993.

ODTÜ'de Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde kent 
tarihleri yazmak için 1979 yılında oluşturulan, Mimarlık 
ve Tarih bölümlerinden öğretim üyelerinin yer aldığı 
grubun çalışmasıdır. Eser, ilkçağlardan Cumhuriyet'in ilk 
yıllarına kadar şehrin geçirdiği evreleri, tarihini, mimari 
dokusunu, sosyoekonomik yapısını, altyapısal 
özelliklerini konu ediyor.

Bolu Tarihi, M. Zekai Konrapa, Bolu Vilayet 
Matbaası, Bolu, 1964.

Dört ciltten oluşan "Bolu'yu Tanıyalım" serisinin ikinci 
cildi olan kitap, tarih öncesi çağlardan başlayarak ana 
hatlarıyla şehrin tarihini ve tarihinin kaynaklarını konu 
ediniyor.

Bartın Belediyesi ve Tarihçesi, Kemal Samancıoğlu, 
Bartın Belediyesi Yayınları, Bartın, 1954.

Bartın'da iki dönem belediye başkanlığı yapan Kemal 
Samancıoğlu'nun belediye arşivlerinden yola çıkarak 
hazırladığı eser, Bartın belediyesinin kurulduğu 1876'dan 
1950'li yıllara kadar şehirde gerçekleştirilen imar ve 
iskan faaliyetlerini kapsıyor.

Manisa Tarihi, Çağatay Uluçay, İbrahim Gökçen, 
Manisa Halkevi Yayınları, Resimli Ay Matbaası, 
İstanbul, 1939.

Kitap; Manisa'nın tarihini, mitolojik kaynaklardan 
arkeolojik bulgulara ve birincil Osmanlıca kaynaklara 
uzanan bir perspektifte inceliyor, şehrin belli başlı tarihi 
eserlerine dair bilgiler ve görseller içeriyor.



Yöntem için....

Muhtasar Malatya Tarih ve Coğrafyası, Ekrem 
Yalçınkaya, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1940.

Şehrin isminin etimolojik kökeninden başlayarak tarihini, 
tarihsel mirasını, sosyo-ekonomik durumunu 
anlatmasının yanı sıra, tarımsal üretim başta olmak 
üzere geçim kaynakları hakkında bilgiler de içeriyor.

Kayseri Tarihi, Kazım Özdoğan, Erciyes Matbaası, 
Kayseri, 1948.

Yazarın uzun bir araştırma sonucunda hazırladığı dört 
ciltlik serinin ilk kitabıdır. Şehrin sosyoekonomik durumu, 
coğrafi konumu, doğal kaynakları, tarım ve hayvancılık 
gibi geçim kaynaklarının yanı sıra, tarihi eserleri ve basın 
tarihiyle ilgili bilgileri de içeriyor.

Kocaeli Tarihi ve Rehberi, Rifat Yüce, Türkyolu 
Matbaası, İzmit, 1945.

18 yıl süren araştırma neticesinde ortaya çıkan 
çalışmada, Kocaeli'nin tarihi, ilkçağlardan Osmanlı 
Dönemi'ne Milli Mücadele'den Cumhuriyet'in ilk yıllarına 
uzanan süreçte ilçeler bazında ele alınıyor. Tarım ve 
hayvancılık açısından kent kapsamında bilgilerin yer 
aldığı çalışmada, şehrin ileri gelenlerinin fotoğrafları ve 
kısa hayat öyküleri de bulunuyor.

İstasyon'dan Fener'e Mersin, Tülin Selvi Ünlü, 
Tolga Ünlü, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Mersin 
Kitapları Dizisi, Mersin, 2009.

"Mersin'in gerçek sahibi olmak isteyen" ve şehri hiç 
tanımayanlar için kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanan 
eserde, Mersin'in, bir ticaret ve liman kenti olarak özgün 
kimliğinin oluşmaya başladığı 19. yüzyıl sonundan 20. 
yüzyıl ortalarına kadarki gelişmeler konu ediliyor. Ali 
Murat Merzeci'nin kişisel koleksiyonunda yer alan tarihi 
Mersin fotoğrafları ve kartpostallarıyla zenginleştirilen, 
Türkçe ve İngilizce yayımlanan kitapta, Mersin'in yakın 
tarihteki gündelik yaşamına ve tarihsel mirasına da yer 
veriliyor.



Türkiye'de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, Osman 
Ergin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1936.

"Şehircilikte Ferdiyet Sistemi", "Türkiye'de Azlıkların 
İdare Tarzı: Patrikhane İmtiyazı", "Şehircilikte Cemiyet 
Sistemi" başlıklarını taşıyan üç ana bölümden meydana 
gelen kitap, Osman Ergin'in İstanbul Üniversitesi İktisat 
ve İçtimaiyyat Enstitüsü'nde verdiği iki konferansta 
sunduğu tebliğlerin genişletilmiş metinlerinden 
oluşuyor.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Şehir 
Tarihi Sayısı, c. 3, s. 6, 2005.

Derginin, Türklerde şehircilik anlayışının geçmişi, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde şehircilik ve 
şehircilik tarihi çalışmalarının incelendiği sayısında, 
Osmanlı başkentinden ziyade imparatorluk 
coğrafyasındaki diğer şehirlere yer veriliyor. Türk Şehir 
Tarihi sayısı, konuyla ilgili araştırmacılar için; 
değerlendirme, söyleşi, kaynaklar ve tanıtım yazıları 
başlıkları altında tasnif edilen makalelerden oluşuyor.




