CERiDE
manlı gazetelerinin münderecatından fikrimizce de pek faideli kısmını ber-vech-i
ihtisar tekrar etmek, ecnebi matbuatın
dan ve bazı memalik gazetelerinden Osmanlılar aleyhine neşriyyat-ı muzırra ve
müşewişe vukuu görülür veya haber verilir ise ile! ve esbabı hakkıyla aniayıp
ızhiir ma fi'z-zamire çabalamak olacaktır. "

Gazetenin sahibi ve baş muharriri Mahmud Celaleddin Bey Namık Kemal'in yakın dostlarındandır. ll. Abdülhamid devrinde Jön Türk olarak faaliyet göstermiş, 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. Daha sonra kadınlara mahsus aylık İnsa
niyet (l 329h / 1327r. / l9ll) adlı mecmuayı sadece iki sayı çıkarabilmiş, Abdülkadir Kami Bey'in on dokuz sayı yayımladığı haftalık Fen dergisinin ( 1329 h./
1327 r. 1 19 1 ı) yazı heyetinde de bulunmuştur.

Ceride'nin yazı işler i müdürlüğünü
Hasan Bedri Paşa (işkodra askeri valisi)
yapmıştır. Yazı kadrosunda Abdülhak Hamid, Ali Ekrem (Bo ı ay ır ). Nigar Hanım ,

NasOhi Bey (şai r ), Rıza Han Daniş (şa i r).
Recaizade Ekrem, Samipaşazade Sezai,
Abdurrahman Adil, Abdullah Bey (Aydın
mebusu ), Hasan Bey (Basra vali si). Faik
Rüşdü, Şair Eşref ve Samih Bey gibi devrin tanınmış yazarları toplanmıştı. Mecmuada Mahmud Celaleddin Bey'in imzalı ve "M. C." rumuzlu makaleleri, Hasan Bedri Paşa'nın "H. B." rumuzlu askerliğe dair ve ilk Türk elektrik mühendisi Mehmed Refik Bey'in fenne dair yazıları. devrin iç ve dış meseleleriyle ilgili
Ali Nihad Bey'in "Sakınalım" başlığı altındaki ikaz makaleleri değerli yazılar
dır. Said Paşa ' nın (sadrazam) "Gazeteci
Lisanı" adlı eseri de yine burada tefrika
edilmiştir ( 11-45 . say ıl arı. Mecmuada yayımlanan ve belge mahiyetinde olan. Hüseyin Hüsnü Paşa imzalı "Hareket Ordusu Beyannamesi" (sy. 3) ve "ll. Meşruti
yet'in Matbuat Kanunu" da (sy 46) önemli 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 yoldan hiçbir şekilde ayrılmamıştır.
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Edirne'de
yay ımlan an

Cerfde 'nin
28 ziı hicce 1307
tarihli
il k savısın ı n
ka pağ ı
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Ceride adını taşıyan diğer bir yayın
da Pehlivanzade Ahmed Faik Bey
tarafından 1890-1891 yıllarında Edirne'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 Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 2658) .
organı

BİBLİYOGRAFYA :

Hasan Duman. Kata log, s. 55, 56 ; Necmettin Türinay. Abdülhak Şinasi Hisar, Ankara
1988, s. 22·24, 28 -37; Adnan Önelçin. Trakya
Basını, istanbul 1972, s. 16.
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ZivAD EBüzziYA

CERİDE-i ADLİYYE
(:w.~ ;~ft)

L

Osmanlı Devleti
Adiiye Nezareti tarafından çıkarılan
ve Cumhuriyet döneminde
Adalet Bakanlığı'nca değişik adlarla
yayımı sürdürülen dergi.

_j

Adiiye Nezareti tarafından haftalık olarak çıkarılan Ceride-i Mehakim-i Adli 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 yükselmiştir. Ceride-i Adliyye 'nin ilk sayı
sının bazı nüshaları üzerinde 1 Kanunuewel 1325 tarihi vardır. Bazı kaynaklarda 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 etmiş, bu sayıda tekrar birden başlamış
tır. Derginin Adiiye Nezareti tarafından
yayımlanan son nüshası, Mondros Mütarekesi 'nin ardından çıkarılan 177. 178.
179. sayıların ortak nüshasıdır (Aralı k
19 I 8- Ocak -Şuba t 1919). Daha sonra Ceride-i Adliyye bu defa Ankara'da Kanunuewel 1338 ·de (Aralık 1922) Adiiye

CER)DE-i ADLiYVE
Vekaleti tarafından kırk sekiz sayfa ve
aylık olarak tekrar neşredilmeye ba şlan
mıştır. Üzerindeki "sayı: 1. sekizinci sene " ifadesinden önceki derginin bir devamı olarak kabul edildiği anlaşılmak
tadır. Ancak bir sonraki sayıdan itibaren "sekizinci sene" ifadesi terkedilerek
"birinci sene" ibaresi konmuştur. Bu seride sayfalar birden başlaya rak devam
etmişti r. 76. sayıya kadar (yedinci sene:
Teşrfnisan i 1 Kası m 1928) Arap harfleriyle yayımlanan dergi. 77. sayıdan itibaren Latin harfleriyle çıkmaya başladı.
Derginin adı 1930'da (85 say ı da n itibaren) A dli ye Ceridesi , 1944 'te A diiye
D ergisi, 1946'da da A dalet D ergisi olmuştur. Derginin Ankara'da çıkarıldığı
dönemlerde sayılar önce müteselsil olarak devam etmiş ve bu durum 149. sayıya kadar ( Aral ı k 1934) sürmüştür. Ocak
1935 'ten itibaren dergi yeni bir şekille
ve her yıl sayılar birden başlamak üzere çıkmaya başlamıştır. 1975 yılına ka dar aylık olarak çıka rılan Adalet Dergisi bu yıldan itibaren iki aylık olarak yayımlanmıştır. Halen bu isim ve bu periyotla çıkmaya devam etmektedir.
Ceride-i Adliyye 'nin muhtevası "resmf" ve "gayri resmi" olmak üzere iki kıs
ma ayrılmıştır. Resmi kısımda Temyiz
Mahkemesi'nin kanun tefsiriyle ilgili kararları. ilamları. idari ve kanuni tebliğ
leri. tayinler. esbab-ı mOcibe layihaları .
ŞOra-yı Devlet mazbataları . adiiye müfettiş raporları . kanunlar. tamimler. adIf istatistikler vb. bulunmaktadır. Gayri
resmi kısımda ise ilmi makaleler. hukuki mütalaa ve tefsirler. yabancı ilmf ve
hukuki müesseseler hakkında bilgiler.
yabancı kanunların tercümeleri yer almaktadır. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıl
larında çıkan Ceride-i A dli yye 'lerde bu
dönemde hazırlanan kanunlara ışık tutmak üzere birçok yabancı kanunun tercümesine yer ve rilmi şti r (mesela " İsviç 
re Me'mfrrin Kanunu", sy 29-36; "Alman
Ceza Kanunu", sy. 25. 27 . 29 ; "Alman
Usul-i Muhakemat-ı Cezil.iyye Kanunu",
sy 32, 34 -36). Yine bu dönemin ilk sayı
larında , kurulan kanun komisyonları,
bunların çalışma esasları ve hazırlanan
tasarılar hakkında bilgiler mevcut olup
bunlar özellikle hukuk tarihi bakımın
dan son derece önemlidir (mese la "M ecelle Komisyonunca Kitabü'l-Büyfr 'un
Tadilatına Dair İhzar Olunan Layiha-i
K iinfuıiyye ile Esb ab- ı Mılcibe s i" , sy 26, 10. 25) 1935 yılından itibaren yeni bir
şekille çıkan dergide hukuki incelemeler yine önemli bir yer tutmaktadır . Ay-

nca ilk defa tatbikatçılara kolaylık sağ
lamak üzere mahkeme kararları ve isviçre Federal Mahkemesi kararları yayımlanmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığı Mart 1966'da Resmi Kararlar Dergisi adıyla bir dergi çıkarınca Adalet
D ergisi'nde mahkeme kararlarının yayımlanmasına son verilmiştir. Ancak
1979 yılından itibaren az da olsa tekrar
Yargıtay kararları ve isviçre Federal Mahkemesi kararları neşredilmiştir. Bundan
başka genelgeler. tayinler. hukuki eser
ve dergiler. mevzuat hakkındaki bilgiler derginin diğer içeriğini oluştu rmak
tadır.

Ceri de -i Adliyye 'de çıkan yazılarla
ilgili genel f ihristler yayımlanmıştır. Bunlar Ceride-i Adliyye'nin Bidô.yet-i Teessüsünden 1326 Senesi Ga yesine Kadar Tarih Sırasıyla Fihrist-i Umumisi, Ceride-i Adliyye'nin 13 27 Senesi
Mart'ından 1328 Senesi Bidô. yetine Kadar Tarih Sırasıyla Fihrist-i Umumisi, 13 2 8 Sene-i Rumiyyesine Mahsus
Ceride-i A dliyye'ye Ait Fihrist-i Hecô.i,
1 329 Sen e-i Rumi yyesine Mahsus Ceride-i A dliyye'nin Fihrist-i H ecô.isi baş
lıklı fihristlerdir. Ayrıca Ağustos. Eylül.
Teşrfniewel 1341 tarihli 37. 38, 39. sayıların birlikte yayımlandığı nüshanın baş
tarafında "Üçüncü Seri Ceri de-i Adliyy e'nin Umumi Fihristi" adıyla 25. sayı
dan 36. sayıya kadar yer alan yazıların
fihristi neşredilmiştir.

Öte yahdan Ankara 'da yayımlanan ilk
149 sayının fihristi Sevda Kutengin (Ad·
liye Cerides i Alfabetik Arama Cetveli Sa·
Ankara 1936). 1935-1979 yılları

yı 1· 149,

arasındaki sayıların

fihristi de Ejder Yıl
(Dizi n 193 5- 1979,
Adalet Derg isi, Anka ra 1980) tarafından
maz - Tacer

Çağlar

yayımlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

Ceride ·i Adliyye (m uhtelif say ıl a rı ) Ceride ·i
Adliyye'n in Bidayet· i Teess üsünden 1326 Se·
nesi Gayesine Kadar Tarih S ı rasıyla Fihrist·i
Um ümisi ! bask ı yeri ve y ı lı yok i. s. 1·79 ; Cer~
de·i Ad liyy e'nin 7327 Senesi Ma rt'ın dan 7328
Senesi Bidayetine Kadar Tarih S ıras ıyla Fih ·
rist·i Umümisi
!bas k ı yeri ve y ıl ı yokl. s. 1 ·
62; 7328 Sene·i Rüm iyyesine Ma hsus Ceride·i
Adliyye'y e A it Fihrist· i Hecai !ba s k ı yeri ve y ı lı
yok l. s. 1·40 ; 7329 Sene ·i Rüm iyyes in e Ma h·
sus Ceride·i Adliyye'nin Fihrist·i Hecaisi i bask ı yeri ve yı lı yokl. s. 1·53 ; 1333·1334 Sene·i
Maliye, Sa /name· i Deulet-i Osmaniyye Altm ış·
sekizin ci Sene, İ s ta nbul 1334, s. 153; Ya şar
Karayalçın - Ahmet Mumcu, Türk Huk uk Bib·
liyogra{yas ı (Türk Harflerinin Kabulüne Kadar
Yay ınlanmış Kitap ue Ma lcaleler 772 7·1 929),
Ankara 1972, tür. ye r. ; Hasan Duman. Kata log,
s. 56· 57 ; Es k i Harf/i Türk çe Süre li Yayın lar
Toplu Ka ta /oğ u, A nkara 1987, bk. İnd eks; Fevzi Çelik - Sevgi Akyüz. TBMM Kütüphanesi Sü·
re li Yay ı n lar Kata/oğu, Ankara 1987, s. 3; "A nkara 'da Ceride-i Adliyye", M uhiima t, sy. 5·
49, istanbul 1338, s. 160; "Yeni Yıla Baş lar 
k en", Adliye Derg isi, XXXV j1 ( 1944), s. 1-3 ;
Ejder Yılmaz- Tacer Çağlar, "Dizin 1935 - 1979" ,
A dalet Dergisi, Ankara 1980, s. 3 · 5.
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H u u}si YAvuz

Cerfde·i Adliyye 'nin 1. say ı s ı n ın 1 Kanunuevvel 1325 ve 5 Kanunuevvel 1325 tari hli iki far k lı nüsh a sın ın il k s a yfa l arı
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