Balkanlar ve Türkiye'de; Göç, Şehir ve Yerel Yönetimler
Üye belediyelerimizin bulunduğu bölge ve ülkelerden ülkemize, ülkemizden de o
bölge ve ülkelere göç hareketleri yaşanmış ve halen farklı yoğunluklarla da olsa
yaşanmaktadır. Göç hareketleri ile şehirlerde sunulan yerel hizmetler arasında, göçü
şehri baskılaması ve fakat aynı zamanda şehre taze kan getirmesi gibi önemli ilişkiler
vardır.
Bu ilişkilerin çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik parametreler çerçevesinde
gözlemlenmesi, incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda
kurumumuz ilgili ülke ve şehirlerde çeşitli sosyal ve kültürel araştırmalar yapma,
araştırma sonuçlarını üye belediyelerle paylaşma, yerel sorunlara bu nevi
araştırmalardan yola çıkarak çözümler üretme ve uygulama yolunda önemli bir adım
olarak elinizde bulunan araştırmayı yaptırmıştır.
Birlik olarak, bu tür araştırmalar yaptırmaya; üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşmaya
devam edilecektir.

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Şehir Yönetimi
Zengin arşiv kaynakları ile desteklenen ve bir kent veya şehir örneğinden hareketle
cevaplar bulmaya çalışan araştırmalardan meydana gelen 21 ayrı makaleden oluşan
eser, Selçuklu'dan Osmanlı döneminin sonuna kadar olan evredek bazı kentlerin
hem üst yönetimi hem de bu kentlerdeki alt yönetim unruslarının yapısı, gelişimi ve
değişimine dair araştırmaları içermektedir.
İçeriğinde; şehir tarihi ve yönetimi, şehir tarihi araştırmalarında izlenecek yöntem,
İstanbul’un Romalı ve Bizanslı geçmişi, Osmanlı’da şehircilik anlayışı ve şehir
yönetimi, taşra idaresi ve yerel yönetimlerin konu edinildiği kitapta; Zonguldak, Tokat,
Halep gibi şehirler özelinde de makaleler bulunmaktadır.

Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Fahri Solak tarafından hazırlanan "Türkistan ve
Kafkasya Bibliyografyası (Tezler, Kitaplar, Makaleler)" isimli çalışma, Türkistan ve
Kafkasya konusunda 1928'den günümüze kadar yayınlanan Türkçe kitap ve
makaleler ile Türkiye'de yapılan tez çalışmalarının bir envanterini ihtiva etmektedir.
Söz konusu çalışma 80 yıllık Türkçe birikimi bir arada sunan Bibliyografik bir Rehber
özelliği taşımaktadır.
Üç ana bölümden oluşan bibliyografyada, Türkiye'de Yapılan Tezler, Türkçe Kitaplar
ve Türkçe Makaleler başlıkları altında toplam 12.538 adet bilimsel çalışma ve yayın
listelenmiş olup, bunların 1.540'ı Tez, 2.746'sı Kitap ve 8.252'si ise Makalelerden
oluşmaktadır.
1928'den bu yana dönemler halinde yayın ve araştırmaların analiz edildiği çalışmanın
Sunuşunda, Türkiye'de Türkistan ve Kafkasya konulu yayınlar ilk dönemlerden
günümüze giderek artan bir seyir izlediği, 1930'ların sonunda 123 olan toplam
araştırma sayısının, 40'lı yıllarda 176, 50'li yıllarda 282, 1960'larda 782 ve 1970'li
yılların sonunda 782 rakamına ulaştığı belirtilmektedir. 1980'li yıllarda meydana gelen
iç ve dış gelişmelerle birlikte bu sürecin hızlanarak toplam yayın sayısında 1.500
rakamının aşıldığı, bölge ile ilgili asıl ilgi ve araştırma patlamasının, 1990'ların
başında uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler ve daha önce Sovyetler Birliği
bünyesinde yer alan Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını kazanması ile birlikte
görüldüğü belirtilmektedir. Bu durum 1990'lı yıllarda araştırma ve yayın sayısının altı
bine yaklaşmasına neden olmuştur.
Bibliyografyanın sonunda yer alan detaylı şahıs adları, yer adları ve konu indeksleri
çalışmadan yararlanmayı kolaylaştırmaktadır.

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Avrasya
"Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerine dayanan bu eserde yer alan 400 belge,
binlerce belge arasından titiz bir çalışma ile tek tek ayıklanmış ve çevirisi yapılmıştır.
Eserin bu alanda çalışma yapmak isteyenler için önemli bir kaynak olacağına
inanıyoruz.

