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ÖZET
208 NUMARALI URFA ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYON
VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)
Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer’iyye Sicili’nin (1879-1882) transkripsiyonu ve
değerlendirmesi yapılmıştır. Sicil’in analizi ile Urfa şehrinin idari, sosyal ve iktisadi tarihine
ışık tutulması amaçlanmıştır.
Bu çalışma sonunda, Urfa şehrinin demografik yapısı, hukukun işleyişi ve dini/etnik
unsurlar hakkında bilgiler elde edilmiş ve farklı dinlere mensup kişilerin barış ve güven
içerisinde yaşadıkları tespit edilmiştir. Müslümanlar ve gayr-i Müslimlerin hukuksal
güvencelerden eşit ölçüde yararlandıkları ve farklı dinlere mensup kişilerin birbirlerine kefil
ve vekil oldukları, borç ilişkilerine girdikleri belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Osmanlı İmparatorluğu, Şer’iyye sicilleri, hukuk, mahkeme,
kadı, Urfa

İNGİLİZCE
ÖRNEK-1

ABSTRACT
The Transcription and The Evaluation of Urfa Shar’iyya Court Register No. 208 (H.
1296-1299/ 1879-1882 A.D.)
This study transcribes and evaluates Urfa Shar’iyya Court Register No. 208 (18791882). It aims to shed light on the administrative, social, and economic history of Urfa.
The study has revealed some information about the demographic structure of Urfa in
the period under study, the functioning of law, and the religious/ethnic elements. It has further
indicated that people from different background of religions lived in peace and security. It has
underlined that Muslims and non-Muslims had equal protection of law and that people from
different religions engaged in agency and surety relationship, and extended credit to each
other.
Key Words: Ottoman Empire, Shar’iyya registers, law, court, kadi, Urfa.
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ÖZET
ADANA (SEYHAN) MİLLETVEKİLLERİ VE SİYASİ FAALİYETLERİ (1920-1960)
Bu çalışmada, 1920-1960 yılları arasındaki 11 yasama dönemi içerisinde görev yapan
Adana, Cebelibereket ve Kozan milletvekillerinin TBMM'deki siyasi faaliyetleri ele
alınmaktadır. Bu araştırma ile bu dönemde görev yapan bu yöre milletvekillerinin
biyografileri, meclisteki takrir, teklif, önerge, vd. yasama faaliyetleri ile bölgenin gelişimine
ve Türkiye siyasal yaşamına katkılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma, 1920-1960 yıllarını kapsayan 40 yıllık dönemde araştırmaya konu teşkil
eden milletvekillerinin siyasal yaşamda faal olarak görev aldıkları ve çalışmalarıyla sadece
bölgenin siyasi değil, sosyal, iktisadi ve kültürel yaşamın gelişmesine ciddi katkılar
sağladıklarını göstermiştir. Bu milletvekillerinin hükümet üyeliği, parti genel başkanlığı, parti
genel sekreterliği, sivil toplum örgütü yöneticiliği gibi üst düzey yönetimlerde görev aldıkları
tespit edilmiştir. TBMM'deki yasama faaliyetlerinde kanunların düzeltilmesi gibi lehte
çalışmalarının yanında bazı kanunların reddedilmesi yönünde de oy kullandıkları
belirlenmiştir. Seyhan nehrinin ıslah edilmesi, tarım alanlarının halka açılması, tarımsal alet
ve tohum gibi desteklerin sağlanması, Çukurova Üniversitesinin kurulması gibi ekonomik,
sosyal ve eğitim alanında çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
ADANA (SEYHAN) DEPUTIES AND THEIR POLITICAL ACTIVITIES
(1920-1960)
This study examines political activities of the deputies of Adana, Cebelibereket and
Kozan who served between 1920 and 1960 during 11 legislative sessions at Grand National
Assembly of Turkey. It aims to find out biographies, declarations, proposals, motions and
other legislative activities of these local deputies who served during this term at the Assembly
and their contribution to the development of the region and Turkish political life.
The study has shown that the above-mentioned deputies who served during the 40year period between 1920 and 1960 were actively involved in political life and contributed
seriously not only to the political development but also social, economical and cultural life of
the region. It has further indicated that these deputies served in senior management posts such
as government membership, party leadership, secretary general, and governorship of nongovernmental organizations. It has been underlined that they participated in the law making
sessions of Grand National Assembly of Turkey in drafting bills and voting ‘no’ for some
statutes. It has been found out that they played a significant role in the economical, social and
educational development of the region, such as rehabilitation of the River of Seyhan, opening
cultivated land to public, sponsoring agricultural equipment and seeds and founding Çukurova
University.
Key Words: Adana, Seyhan, Kozan, Cebelibereket, TBMM, Deputy, Politics.
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ÖZET
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE TANİN GAZETESİ (1908 – 1909)
Bu çalışmada, II. Meşrutiyet Döneminde 1908 yılında yayıma başlayan Tanin
Gazetesinin 1908 – 1909 yılları arasında yayımlanan 1 – 249 sayıları incelenmiştir. Tanin
Gazetesi’nin inceleme konusu olan dönemde tarihsel ve toplumsal olaylara bakışının ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır.
Çalışma, Tanin Gazetesi’nin 1908 - 1909 yılları arasında basın ve sosyal hayat algısına
yeni bir boyut kazandırdığını ortaya çıkarmıştır. Gazetede, hürriyet, adalet ve eşitlik
fikirlerinin düşünce özgürlüğü bağlamında etkin şekilde yer aldığı tespit edilmiştir. Bu
dönemde gazetenin, önemli bir propaganda ve kamuoyu oluşturma aracı olarak kullanıldığı
belirlenmiştir. Bu gazete, her ne kadar İttihad ve Terakki Cemiyetini destekler nitelikte bir
yayın yapmış olsa da başyazar Hüseyin Cahit öncülüğünde zaman zaman Cemiyeti
eleştirdiğine de rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Basın, Tanin Gazetesi, Hüseyin Cahit, II. Meşrutiyet, İttihad ve
Terakki Cemiyeti
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ABSTRACT
TANIN NEWSPAPER DURING II. CONSTITUTIONALISM (1908-1909)
This study examines the issues 1 – 249 of Tanin newspaper which started to be
published in 1908 during II. Constitutionalism. It aims to find out the approach of Tanin
newspaper to the historical and social events during the period under study.
The study has revealed that the Tanin newspaper provided a new dimension to the
perceptions of press and social life between 1908 and 1909. It has further indicated that in
terms of freedom of thought, the concept of freedom, justice and equality were frequently
used in the newspaper. It has been found out that the newspaper was used as an important tool
in propaganda and forming public opinion during this period. Although, the newspaper was in
favor of the Committee of Union and Progress (İttihad ve Terakki Cemiyeti), its editor
Hüseyin Cahit sometimes criticized the Committee.
Keywords: Press, Tanin Newspaper, Hüseyin Cahit, II. Constitutionalism, Committee
of Union and Progress
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ÖZET
ORTAÇAĞ'DA BESNİ'NİN SİYASÎ, EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL
DURUMU

Bu çalışmada Ortaçağ'da Besni'nin siyasî durumu, ekonomik faaliyetleri ve sosyokültürel yaşamı ele alınmıştır. Ortaçağ'daki Besni'yi tanıtmak bu çalışmanın amacıdır.
Bu çalışma ile Besni'nin Ortaçağ'da birçok devletin mücadele sahası içerisinde yer aldığı
ve sık sık el değiştirdiği tespit edilmiştir. Besni'ni önemli kültürel ve ekonomik kaynaklara
sahip olduğu belirlenmiştir. Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi farklı dinlere mensup kişilerin
hoşgörü içerisinde birlikte yaşadıklarına dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Besni, Ortaçağ, Hıristiyanlık, İslâmiyet, Ekonomi, Kültür.
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ABSTRACT
POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIA-CULTURAL CONDITIONS OF BESNI
IN THE MIDDLE AGES
This study examines Besni in terms of political and economical conditions, and sociacultural life in the middle ages. It aims to give information about Besni in the middle ages.
The study has indicated that Besni was in the middle of battle field of many states and
frequently changed hands. It has further underlined that Besni had important cultural and
economical sources. In addition, it has showed that Muslims and non-Muslims lived together
in harmony.
Key Words: Besni, Middle ages, Christianity, Islam, economy, culture.

