
miştir. Ya'kübi, Kastilya ismiyle zikret
tiği bölgeyi Tüzer, Hamme, Takyus ve 
Nefta vahalarıyla tanımlar. Bu tanımı 

islam coğrafyacılarının çoğu. özellikle 
Bekri ve Yaküt da verir. Bölgenin Bila
dülcerid (hurma ülkesi) veya kısaca Cerid 
adıyla ilk defa VIII. (XIV.) yüzyılın ortala
rında ibn Haldün tarafından anıldığı gö
rülür. ibn Haldün Biladülcerid'in sınırla
rını, kuzeyde Kafsa ve şotların güneyine 
kadar uzanan Nefzave bölgesini kapsa
yacak kadar genişletirken Vezzan ez
Zeyyati bu bölgeye Biskre, Kabis ve Cer
be adasını da katar. Kastilya adı zaman
la unutulmuştur. Nitekim 1517'de Tu
nus'u ziyaret eden Vezzan ez-Zeyyati 
Kastilya ismini hiç zikretmemiştir. 

Nefta Berberileri'nin oturduğu bu yer 
Romalılar zamanında bir kolani halin
de idi. Bizans hakimiyetinde iken Tüzer, 
Nefta ve Hamme'ye ulaşan ticaret yol
ları vardı. Bölge ilk defa 26 (647) yılın
da Abdullah b. Zübeyr, ikinci defa da 49'
da (669) Ukbe b. Nafi' tarafından fethe
dildL Emeviler ve Abbasiler zamanında 
Cerid ifrikıyye valiliğine bağlıydı. Tunus'
ta Ağiebiler Devleti kurulunca (800) Ce
rid de onların idaresine girdi. Harici- iba
ziler'in Kuzey Afrika'da görülmeye baş
landığı bu dönemde Cerid halkı ibaziliği 
seçti. Bölgede Levate, Züvare ve Miknas 
adlı Berberi kabileleriyle Bizanslılar bu
lunuyordu. Fatımi dai"si Ebü Abdullah 
298'de (91 0-11) Kastilya bölgesini kolay
ca hakimiyeti altına aldı. X. yüzyılda Ce
rid ahalisinin büyük bir kısmı ibazi mez
hebini benimsemişti. Bu dönemde böl
genin yıllık gelirinin 200.000 dinara çık

mış olması, halkın refah seviyesinin yük
sek olduğunu göstermektedir. 

Halk, bölgeye hakim olan hanedanla
rın yönetimini ismen tanımakla birlikte 
muhtariyetini de muhafaza etmeye ça
lışmış ve Cerid ailelerin hakim olduğu 
meclisler tarafından yönetilmiştir. 

Cerid halkı Xl. yüzyılda Ziriler'e karşı 
Hammadiler'in himayesine sığındı. on
lar da mahalli meclisiere dokunmadılar. 
44S'te ( 1 053) Ce ri d, Fatımiler' den Abi d 
b. Ebü'r-Reys idaresindeki Beni Riyah 
tarafından tahrip edildi. Muvahhidler 
11 59 -1160'ta bölgeye hakim olunca ma
halli meclisiere son verdiler. Bu dönem
de göçebe kabilelerden Beni Riyah böl
geye yerleşmeye başladı. Beni Süleym'e 
mensup bazı kabileler de önce Cerid'e, 
oradan da BOne'ye göç ettiler. Bölgede 
Haricilik Vehbiyye ve Nekkariyye adlı iki 

grup arasındaki anlaşmazlık yüzünden 
XII. yüzyıldan itibaren zayıflamaya baş
ladı. Bu sırada Sidi Ebü Ali en-Nefti ve 
onun yetiştirdiği süfiler islamiyet'i yay
mak için burada yoğun faaliyetlerde bu
lundular. Beni Ganiye Murabıtlar Devle
ti'ni yeniden kurmak isteyince Cerid'i bir 
üs olarak kullandı. Bölge XIII-XIV. yüz
yıllarda ismen Hafsiler'in hakimiyeti al
tındaydı. Bununla beraber otorite Beni 
Yemlül ve Beni Halef gibi mahalli ailele
rin elinde bulunuyordu. Cerid'deki muh
telif kabileler XIV. yüzyıl boyunca Hafsi
ler'le mücadele ettiler. Ebü Faris AbdO
laziz el-Hafsi, ayaklanan Tüzer ve Nefta 
üzerine zaman zaman seferler tertip etti 
(el-Hulelü 's -sündüsiyye, ll, 187). XV. yüz
yıldaki güçlü Hafsi hükümdarları bölge
de tam olarak otorite tesis etmeye mu
vaffak oldular. Ancak zamanla gevşeyen 
Hafsi idaresi karşısında bölge kabileleri 
yeniden müstakil hareket etmeye baş
ladılar. 

Cerid bölgesi 982 (1574) yılında Os
manlı hakimiyetine girdi. Osmanlılar kı
sa süre sonra buranın idaresini önce da
yılara, ardından da beylerin eline bırak
tı. 1677' de Tunus beyi tayin edilen Ali 
Bey el-Muradi, Tüzer Kalesi'nde çıkan 

bir isyanı 1679 yılında bastırdı. Muham
med Bey de Tüzer'de bir mescid yaptır
dı. Hüseyin b. Ali ise Nefta'da bir med
rese inşa ettirdi ( 1705). Daha sonraki dö
nemlerde beyler Akdeniz ülkeleriyle, özel
likle de Fransa ile ticari ilişkiye girdiler. 
Tunus 1881 'den itibaren Fransızlar tara
fından işgal edildi. Bu işgal döneminde 
verimli toprakların halkın elinden alınıp 
Fransa'dan getirilen göçmenlere veril
mesi, geleneksel tarım şeklinin bozul
ması, uygulamaya konan yeni tarım bi
çimine yeriiierin ayak uyduramaması, 

sanayinin köylüleri şehirlere çekmesi ve 
el sanatlarının yavaş yavaş terkedilme
si sonucunda bölge giderek fakirleşti. 
Fransız sömürge yönetimi 1956'da son 
buldu. 

Cerid halkı bugün Maliki ve Hanbeli 
mezhebine mensuptur. Nefta'da Rah
maniyye, Tüzer'de Ticaniyye tarikatının 
etkileri görülür. Neftalı muhaddisler
den Ebü Abdullah Muhammed b. Hasan 
(ö 294 /906) meşhur olup kabri Nefta'
dadır. 1850 yılında Nefta'da doğan ve 
1880-1888 yıllarında burada müftülük 
yapan Rahmaniyye şeyhi ibn Azzüz Mu
hammed Mekki (ö. 1916). son devir Tu
nus alimleri arasında önemli bir yer iş-
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gal eder. Tüzer müftülüğü yapan BO Be
kir b. Sadık ise (ö 1907) Ticani tarikatı
nın şeyhiydi. 
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( ·~..r:- ) 
Il. Meşrutiyet döneminde 

1908-1909 yıllarında 
İstanbul'da yayımlanan 

L 
haftalık siyasi ve edebi mecmua. 

_j 

20 Ramazan 1326 - 1 Şaban 1327 ( 15 
Ekim 1908 - 18 Ağustos 1909) tarihleri 
arasında birinci yıl otuz sekiz, ikinci yıl 
kırk sekiz olmak üzere toplam seksen al
tı sayı yayımlanan mecmua, Abdülhak 
Şinasi Hisar'ın babası Mahmud Celaled
din Bey· tarafından çıkarılmıştır. Cerf
de, ll. Meşrutiyet'in ilanı ile ortaya çı

kan hürriyet havası içinde peş peşe neş

redilen mecmualardan biridir. Bu de
vir gazete ve dergilerinin hemen hemen 
hepsi gibi Cerfde de başlığının etrafını, 
yukarıda "hürriyet", sağda "adalet", sol
da "müsavat" kelimeleriyle çerçevele
miştir. 

Mecmua, ilk sayının birinci sayfasın
da "Mukarrer Meslek" başlıklı makale
de takip edeceği yolu şu şekilde açıkla
maktadır: "Hürriyet, müsavat, adalet 
dairesinde menafi-i mülk ü millete hiz
met etmek, şahsiyattan azade kalmak, 
matbuatta tevaggul etmeyen ekabir ve 
meşahiri hayırlı neşriyata alıştırmak. Os-
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manlı gazetelerinin münderecatından fik
rimizce de pek faideli kısmını ber-vech-i 
ihtisar tekrar etmek, ecnebi matbuatın
dan ve bazı memalik gazetelerinden Os
manlılar aleyhine neşriyyat-ı muzırra ve 
müşewişe vukuu görülür veya haber ve
rilir ise ile! ve esbabı hakkıyla aniayıp 
ızhiir ma fi'z-zamire çabalamak ola
caktır. " 

Gazetenin sahibi ve baş muharriri Mah
mud Celaleddin Bey Namık Kemal'in ya
kın dostlarındandır. ll. Abdülhamid dev
rinde Jön Türk olarak faaliyet göster
miş, takibata uğramış ve yazı yayımla
ması yasaklanmıştır. Kendisini, ilk çıkar
dığı dergi olan aylık Hazine-i Evrak'la 
( 1297-1298 r. 1 188 ı - ı 882 ) tanıtmıştır. Da
ha sonra kadınlara mahsus aylık İnsa
niyet (l 329h / 1327r. / l9ll) adlı mec
muayı sadece iki sayı çıkarabilmiş, Ab
dülkadir Kami Bey'in on dokuz sayı ya
yımladığı haftalık Fen dergisinin ( 1329 h./ 
1327 r. 1 19 1 ı) yazı heyetinde de bulun
muştur. 

Ceride'nin yazı işler i müdürlüğünü 

Hasan Bedri Paşa (işkodra askeri valisi) 
yapmıştır. Yazı kadrosunda Abdülhak Ha
mid, Ali Ekrem (Bo ı ayır ). Nigar Hanım , 
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NasOhi Bey (şai r ), Rıza Han Daniş (şa i r). 

Recaizade Ekrem, Samipaşazade Sezai, 
Abdurrahman Adil, Abdullah Bey (Aydın 
mebusu), Hasan Bey (Basra valisi). Faik 
Rüşdü, Şair Eşref ve Samih Bey gibi dev
rin tanınmış yazarları toplanmıştı. Mec
muada Mahmud Celaleddin Bey'in im
zalı ve "M. C." rumuzlu makaleleri, Ha
san Bedri Paşa'nın "H. B." rumuzlu as
kerliğe dair ve ilk Türk elektrik mühen
disi Mehmed Refik Bey'in fenne dair ya
zıları. devrin iç ve dış meseleleriyle ilgili 
Ali Nihad Bey'in "Sakınalım" başlığı al
tındaki ikaz makaleleri değerli yazılar
dır. Said Paşa ' nın (sadrazam) "Gazeteci 
Lisanı" adlı eseri de yine burada tefrika 
edilmiştir ( 11-45 . sayıl arı. Mecmuada ya
yımlanan ve belge mahiyetinde olan. Hü
seyin Hüsnü Paşa imzalı "Hareket Ordu
su Beyannamesi" (sy. 3) ve "ll. Meşruti
yet 'in Matbuat Kanunu" da (sy 46) önem
li yazılardandır. 

Ceride'nin idarehanesi. İstanbul'da 
bugünkü Ebüssuud caddesinin Ankara 
caddesi girişinde, sağ sırada Asaduryan 
Matbaası'nın üstünde idi. Mecmua yayın 
hayatı boyunca başlangıçta çizdiği yol
dan hiçbir şekilde ayrılmamıştır. 
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Edirne'de 
yayımlanan 

Cerfde 'nin 
28 ziı hicce 1307 
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Ceride adını taşıyan diğer bir yayın 
organı da Pehlivanzade Ahmed Faik Bey 
tarafından 1890-1891 yıllarında Edir
ne'de yayımlanmıştır. Aynı adı taşıma

sından dolayı bazan birbirine karıştırı

lan bu iki yayın organından ikincisi, iki 
yıla yakın bir süre içinde haftada iki gün 
(pazartesi ve perşembe) olmak üzere 266 
sayı yayımlanan mahalli bir gazetedir. 
Tam bir koleksiyonu Edirne Selimiye Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 2658) . 

BİBLİYOGRAFY A : 
Hasan Duman. Kata log, s. 55, 56 ; Necmet

tin Türinay. Abdülhak Şinasi Hisar, Ankara 
1988, s. 22·24, 28-37; Adnan Önelçin. Trakya 
Basını, istanbul 1972, s. 16. 

L 

liJ ZivAD EBüzziYA 

CERİDE-i ADLİYYE 
(:w.~ ;~ft) 

Osmanlı Devleti 
Adiiye Nezareti tarafından çıkarılan 

ve Cumhuriyet döneminde 
Adalet Bakanlığı'nca değişik adlarla 

yayımı sürdürülen dergi. 
_j 

Adiiye Nezareti tarafından haftalık ola
rak çıkarılan Ceride-i Mehakim-i Ad
li yye (bk. CERIDE-i MEHAKİM), ll. Meşru
tiyet'in ilanınından sonra yerini yine İs
tanbul'da on beş günde bir çıkmaya baş
layan Ceride-i Adliyye'ye bırakmıştır. 
Başlangıçta otuz iki sayfa olarak yayım
lanan derginin ilk sayısı 5 Kanunuewel 
1325 ( 18 Aralık 1909) tarihinde çıkmış, 
daha sonra sayfa adedi altmış dörde yük
selmiştir. Ceride-i Adliyye 'nin ilk sayı
sının bazı nüshaları üzerinde 1 Kanunu
ewel 1325 tarihi vardır. Bazı kaynaklar
da da derginin ilk sayısının tarihi olarak 
bu tarih verilmektedir (bk. Yılmaz-Çağlar, 
s. 3). Ancak doğru tarihin 5 Kanunuewel 
tarihi olduğu sanılmaktadır. Zira her iki 
nüsha üzerinde de cumartesi günü yazı
lıdır. Bu gün ise 5 Kanunuewel 1325'e 
denk düşmektedir. Ayrıca ikinci sayının 
üzerindeki 19 Kanunuewel 1325 tarihi 
de Ceride-i Adliyye'nin on beş günde 
bir yayımlandığı göz önüne alınırsa bu 
kanaati kuwetlendirmektedir. Ceride-i 
Adliyye 'nin sayfa numaraları baştan 149. 
sayıya kadar müteselsil olarak devam et
miş, bu sayıda tekrar birden başlamış
tır. Derginin Adiiye Nezareti tarafından 
yayımlanan son nüshası, Mondros Mü
tarekesi 'nin ardından çıkarılan 177. 178. 
179. sayıların ortak nüshasıdır (Aralı k 

19 I 8- Ocak -Şubat 1919). Daha sonra Ce
ri de-i Adliyye bu defa Ankara'da Ka
nunuewel 1338 ·de (Aralık 1922) Adiiye 


