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Osmanlı Devleti sınırları içinde 
çıkarılan ilk özel gazete. 

_j 

Vekii yi-i Mısriyye (1244/ 1828) ve Tak
vim- i Vekii yi'den 1 I 24 71 ı 83 ı ) sonra 
üçüncü Türkçe gazete olan Ceri de-i Ha
vadis, 1 Cemaziyelahir 1256'dan (31 Tem
muz 1840) 24 Rebiülahir 1281'e (26 Ey
lül 1864) kadar başlangıçta on günde bir. 
139. sayısından itibaren 1 12591 ı 843) haf
talık olarak toplam 121 2 sayı neşredil
miştir. 40 X 27 cm. ölçüsünde ikişer sü
tunlu dört sayfa olarak yayıma başla 

yan gazetenin sütun sayısı 329. sayıdan 
(1263/ 1847) itibaren üçe çıkmıştır. 

Gazetenin sahibi, 1815 yılında izmir'e 
gelip yerleşen . daha sonra istanbul'a gi
derek Amerika Birleşi k Devletleri Sefare
ti'nde katiplik yapan 1 183 1-1 833 ) ve ticaret
le meşgul olan İngiliz William Churchill' 
dir. Churchill, İstanbul ' un yabancı ların 
oturmasına izin verilen semtlerinden Mo
da'da (Ka dı köy) avianırken bir çocuğu ya
ralayınca tutuklanmış , bunun üzerine İn
giliz büyükelçisi Ponsonby kapitülasyon 
haklarına dayanarak bir İngiliz ' in suçlu 
bile olsa tutuklanamayacağını ileri sü
rerek Osmanlı Devleti 'ne bir nota vermiş
ti ( ı 8 May ı s 1836) Konuya diğer Avrupa 
devletleri de karışınca olay siyasi bir ma
hiyet kazanmış , artan baskılar üzerine 
Churchill serbest bırakılmıştı. Ardından 

devrin Hariciye Nazırı Akif Paşa hastalı
ğı öne sürülerek görevinden azledilmiş, 
Churchill'den özür dilenerek tutukluluk 
tazminatı olarak kendisine pırlantalı ni
şan, zeytinyağı ihraç izni veren bir fer
man ve gazete yayımlama imtiyazı ve
rilmişti. Elindeki fermanı 3500 altına bir 
başkasına devreden Churchill, Akif Pa
şa gözden düşüp sürgüne gönderilince 
1 ı 840) gazete yayımlama imtiyazını kul
lanıp Cerfde-i Havôdis adlı bir gazete 
çıkarmaya karar verdi. Devletin resmi 
gazetesi Takvim-i Vekiiyi'in azınlıkla
rın yayımladıkları gazetelerin seviyesi
ne ulaşamaması. Sultan Abdülmecid 'i 
Churchill 'in çıkaracağı gazeteyi destek
lemeye yöneltti. Takvimhane (Takvim-i 
Vekayi' Matbaası l Müdürlüğü ' ne Ceride-i 
Havôdis'e yardım edilmesi için emir ver
di. Gazetenin hurufatı ve diğer malze
meleriyle musahhihleri Takvimhane ida
resi tarafından temin edildi. 

İlk sayısı 1 Cemaziyelahir 1256'da (31 
Temmuz 1840), Bahçekapı'da Hamidiye 
Türbesi karşısında kiratanan bir yerde 
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kurulan matbaada bası lan Ceri de-i Ha
vadis özet elemanlar tarafından nezaret
lere, sefarethanelere. kıraathanetere ve 
abanelere dağıtılmış, ayrıca ilgilenen
lere tanıtım amacıyla ücretsiz verilmiş
tir. 1840 yılının sonuna kadar yirmi iki. 
1841 ·de elli. 1842' de elli bir sayı çıkmış , 

satışının 150'yi aşmaması üzerine 13 
Rebiülahir 1259 ( 13 Mayı s 1843) tarihli 
138. sayısında kapanmıştır. Sultan Ab
dülmecid 'in diğer Osmanlı gazetelerine 
olduğu gibi kendisine de 3000 kuruş (30 
a l t ı n) maaş bağiatması üzerine Churchill 
gazeteyi, Çifte Saraylar (bugünkü istan
bul Lisesi) karşısındaki karakolun yakını
na taşıdığı matbaasında bastığı 18 Ra
mazan 1259 (12 Ekim 1843) tarihli 139. 
sayısıyla yeniden neşretmeye başlamış, 

ölümünden sonra (Ekim ı 846) Ceride-i 
Havôdis' in yayımı oğlu Alfred Churchill 
tarafından sürdürülmüş ve adı 1212. sa
yısından sonra Ruznôme-i Ceride-i Ha
vadis olmuştur. Ceride -i Havôdis'in 
satışı yeni dönemin ilk yıllarında yine 
150'yi aşmamıştır. 

Osmanlı basınında "gazete" kelimesi
nin ilk defa kultanıldığı Ceri de-i Hava 
dis'in 1. sayısının mukaddimesinde ga
zetenin halkın bilgisini arttırdığı , diğer 

Ceride·i 
Hau~d is' i n 

26 Muharrem 1277 
114 Ağustos 18601 

tarih ve 
1000 numara lı 

n üshas ı n ın 

il k sayfas ı 

~;I.I-4." ..i:.t:. .r~ı.:ı: .. _;Y.:,.\.::ı-ı,ju· :..ı 

:s~~f~~~jff5 
.:J::~I_. ~"'!JıS)J~Ô I:J).'j.L.J/".:.....; ı•-~JI 
:J}Wı•.J...ı'ıi,.,JU. r} /'....:-. 1 J:ı ' .,;_.i.ı-:,.Jı•· 
•J\ol4;1,ô:Jı_ .. ı.;,..;. .;ı •..v.:ı:: .s.ı; .:ı,ı :ı, ;jJ 

.;'i'ı,.:..1 j t.J..:..,;.f,. , ~<','f. .. ..::A::'L J..•'.> 
·i"ı,......:-..s)ı,_.ı..:.:-, ~~~~ .j,.. .. 
... b.:ı,ı.,..ı.:.._:.Jı!:ıvr.o;/.:.:."Jı..ı ...,..:.ıl:.;, 
J..-1,..~ .::_ )p:{ .,:L.~\ ,J~I.:.:L...I ._ . ... 
• •?.JJ;;·..:._ı ,ı...;!.,..; .;P,~J ,;,_:.;.,'J11 

ı,_!"-l-..,:N~4r.:. ı1~.1. ' ~~•'r. 
.~;l.ö..4.':'}J'lo.Oig,l.:.il.1.~~,..:..\....;-~;:;ı. 
~J)io.ıl,l .;.ıt~Lool :J):;J....:..~ı~ ,_ı,..ı 

~~'JJ'~~J~.:. .......... .:.t;. ~,J;I 
j<ı~"='a:ıı..r.;ıı.!U:L ...... .ı,-.~..ı.:-t:.'l.;-tı 
j,k , ... JJ~ sı. ı .:.ı-J .... .J. ~:,.~ .. :.. ~ıJ.:... 
~...:Ot .,.~~·~ .:..:-..ı..'4 .JJ .;'i1r,Y:,;,s> 
J,-.i <l' ,j~.ı.·, ,;.~.;jw:J}.)l. ıf .:..., 4)
~J "':~' ·ıjJ I •JJ{.:... •.:.;.;..J,-' .:.ı;+ı ..;-:.:.ı} 
..::~ 1t, ,siofJ~ ;oL:k-•rt.:.J.s·-J,ı t ı..ıJ 
:.tı-~:'r..ıa::,,,; ... ı..;ı.~.s.J'....; . ..:ı;l'~:ıu,ı u,., 

~,s. )_}/ "'-~J.ı~1 /:.1, . .S~..s):.;.ı.o - •,...., 

:..'("f_. ~, ,j~.ı..IJ.;..~ı "':' .... ~,~ ,ı.ı. i 4; .J.il:. 

.... ,4:r->:J.'~-'.~.•.'..b1 .l ...:..~·.:. . .is~ 
,_;. ~ .:,ı .s-~,_...ı::..i.it~:.';. .$lô.J'J·1t.:.ılf 
..~:· ~~..; 'J:ı.;.f'..,,!ı'J ı..ı .;ı... i ı .:r..,ıa.:.ı,~ 
~.-.~.Jıeı..4, .... .!1;~ .ı..7 . .s'.J':J .:r~,.:....:..~,<..· 
~:.; ~':-'.s-lı . .ı.I~ !.I.A.C~.:.. YJ1 • i.'~ • ı,,A.s'&; ' 

~~::~~~:t~::.;:~:::~2:ı 
;,~~~:.~ .. ~t1:~~~~~ 
...,n....:.r.,:..;j,l.;l.,_,~,., ..... iJil.ııJ!.).1.j...41.;'?1 

.ı.ı.P, , .,~.~~~,;..;.J,t..;I;-,O.~;•.ı.:.C 
,r~_;.J.~Ii.s} .ı:. .,ı.=:.ıs~:..;ı,Jı~ :.ıLU 

u :.ı...-.'6'".,s-i.'v~·=,.ı.vi.sl"' '="' .:ı:..;';-; 
.s-~.:..'f.;-.il..ı;... A..,r..d}'! J.ı,..:....;_, ıJ,..ılt 

.:...&:-l..ı.::1 .:L:!\..;,f'"~/ıı1 .JJ~~.r-.../, 

.:.,.:.~:- .;...'l...t:":"'t.ıJı;..,.~,..I;*;J,r.i.lıl;=-•' 
• .;...<!- J'r'..i-!·:~.ı.}J,.ı; l;.,;.....; ;ı.s.ı;-:.~::ı 
~,j;..~·:.ı.Z.:;ı,,ı o.J.• .:.l,.. ..ı,...ı.:...:; ı 

~.ı ._;,-~..p.~1J'I;.i ı.J.+I ,:,Y1 l.;lyı\; 

ülkelerde olup bitenlerin nakledilerek 
halkta merak histeri uyandırdığı ve bu 
yolla meslek ve ticaret hayatının gelişti
rilmesine yardımcı olduğu belirtilmiştir. 

'Gazetenin ilk yıllarına ait sayıları Tak
vimhane mensupları tarafından çıkarıl

dığından tertip olarak Takvim-i Vekii
yi'e benzer. Yazı ve haberter üç bölüm
de ve üç başlık attında verilmiştir. "Ha
vadisat-ı Dahiliyye" bölümünde önce ira
deler ve resmi haberler. ardından İstan
bul ve yurt haberleri verilm i ş daha son
ra padişahın cülOs ve doğum yıl dönümü 
veya seyahatleri münasebetiyle yazılan 
methiyeler. düşürülen tarihler ve kasi
deler yayımlanmıştır. Devletin resmi ga
zetesi Takvim-i Vekii yi 'in düzenli ola
rak haftada bir yayımlanması sağla na
madığından idari haberler Ceri de-i Ha
vôdis'e verilmeye başlanmış , bunlar da 
" Havadisat-ı Dahiliyye" bölümünde yer 
atmıştı r. Bu tür resmi yazıları yayımla
ması ve devletten maddi yardım görme
si Ceri de-i Havôdis'e yarı resmi bir hü
viyet kaza ndırmış, gazete bundan dolayı 
bazı kaynaklarda yarı resmi gazete ola
rak gösterilmiştir. Ceride- i Havôdis'te 
hükümet ve resmi daireterle ilgili haber
ter hiçbir yorum yapılmadan yayımlan -



mıştır. Gazetenin "Havadisat-ı Hariciyye" 
bölümünde dış haberler yabancı gazete
lerden tercüme edilerek verilmiştir. İlan 
bölümünde ise gayri menkul satışları. it
hal ilaçlar ve ülkede henüz bilinmeyen 
eşya ve makine ilanları yer almıştır. 

Yazı ve haberlerde noktalama işaret
leri ve başlık kullanılmamış, haberler bir
birinden iki üç satırlık boşluklarla ayrıl
mıştır. İlk iki yılda son derece ağdalı olan 
gazetenin dili sonraları biraz sadeleşti
rilmiştir. 

Cerfde-i Havadis, Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa'nın isyanı sırasında ilk yirmi 
sayısında birer sayfalık ilave vermiş , Kı

rım Harbi dolayısıyla yeniden ilave çıkar
mıştır (28 Muharrem 1270/31 Ekim 1853) 
Şinasi ve Agah Efendi Tercüman-ı Ah
val'i yayımlamaya başlayınca (6 Reblüla
hir 1277/ 22 Ekim 1860) Cerfde-i Hava
dis de Rılzname adlı günlük bir ilave 
vermeye başlamıştır 116 Reb1ülahir 12771 
ı Kas ım 1860). 121 sayı neşredildikten 

sonra ( ı O Şevval 12771 21 Nisan 186 1) adı 
Rılzname-i Cerfde-i Havadis olarak 
değiştirilen bu ilave. 1212. sayısında ar
tık çıkarılmayacağı ilan edilen Cerfde- i 
Havddis ile beraber yayımını durdurmuş
tur (24 Rebiülahir 128 ı 1 26 Eylül ı 864). 
Alfred Church ill daha sonra her ikisinin 
yerine RCızndme-i Cerfde-i Havddis ad
lı 5804 sayı yayımlanan yeni bir gazete 
çıkarmıştır 1 ı 294 / 1877). 

Cerfde- i Havadis, Osmanlı basının

da birçok yeniliği uygulayan ilk Türkçe 
gazetedir. İlk defa muhabir gönderme
si (iskenderiye, 1840). ilk ilave neşri. Ga
lata'da Naum Tiyatrosu'nda oynanan pi
yeslerin Türkçe tercümelerinin verilme
si, hastalıklar hakkında açıklayıcı ve ko
ruyucu bilgiler, ansiklopedik malumat. 
ölüm ilanı ve ölümlerde biyografi 1 1844 ı. 
kitap şekline gelebilecek tefrika (Südan 

Seyahatnamesi, 1846), okuyucu mektup
ları yayımlaması. savaş muhabirliği (K ı

rım Harbi , 1854) Ceride-i Havadis'in Os
manlı gazeteciliğine getirdiği yenilikler
dir. 

Cerfde-i Havadis'te yayımlanan ya
zılarda Münif (Paşa) imzası dışında baş
ka isim bulunmadığından yazı kadro
sunda çalışan kişiler, kısmen o devri ya
şayanların makale ve hatıralarıyla biyog
rafilerden ve bunlardan bazılarının dev
let memuriyetine tayinleri dolayısıyla neş
rettikleri veda ilanlarından öğrenilmek
tedir. Cerfde-i Havadis'in ilk yıllarında 
çalışmış oldukları tesbit edilen yazarlar 
şunlardır: Ahmed Tevfik (Suriye mektup
çusu, Kudüs mutasarrıfı, Harem-i şerif mü-

dürü). Emin Firdevsl, İsmet Bey, Ramiz
paşazade Mehmed izzet Bey (Akka mu
tasarrıfı, Harem-i şe ri f müdürü. Harita- i Ka· 
pudanan·t Derya adlı eserin yazarı 1. Kar
sTzade Cemaleddin (Ayrne·i lurefa [Os· 
manlt Tarih ve Müverrihlerij müell ifi), Ah
med Nazif Efendi, Sahaflar Tekkesi Şey
hTzade (musahhih, Takvimhane nazır veki
li, Kudüs kadıs ıL Münif Bey (Paşa. Maarif 
nazırı), Said Bey (Sadrazam Kü çük Said 
Paşa), Salih Bey (şa i r, i ş kod ra vilayet mek
tupçusu) Daha sonraki yıllarda Ahmed 
Rasim. Ahmed ZarTfT, Enderunlu Ali (şair, 
meşhur şeyh Kuşadalı ibrahim Efendi'nin 
müridi), Ebüzziya Tevfik (gazeteci-yazar. 
Şura-y ı Devlet azası , Konya mebusu), Emin 
Hafız Müşfik. Manastırlı Emirzade. Ha
let Bey (vilayet mektupçusu, ilk devlet sal
namesini ç ı ka ra n şa ir ve yazar) , Hüseyin 
Siret Bey, Nüzhet Efendi, Rıza Bey (Paşa), 
Süreyya Bey (başmuharrir, Sicill-i Osma· 
nr müellifi) gazetede yazar olarak çalış
mışlardır. Cerfde-i Havddis'in tercüme 
işlerinde çalışan Hariciye Nezareti Ter
cüme Kalemi'nin azınlık mensubu me
murlarından sadece Bohor ve Haçadur 
Oskanyan efendilerin adları bilinmek
tedir. 
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CERİDE-i İLMİYYE 

( ~ ;~.r.-) 

Bab-ı Meşihat tarafından 
1914-1922 yılları arasında 

İstanbul'da yayımlanan dergi. 
_j 

Osmanlı Devleti'nin dini ve idari ku
rumlarından biri olan Bab-ı Meşihat ile 
buna bağlı kuruluşlardan Fetvahane ve 
şer'i mahkemelerin dini meselelerle il-

CERIDE -i iLMiVVE 

gili fetva, hüküm ve kararlarının, med
rese ve tekkelerle Darü'l-hikmeti ' I-İsla
miyye gibi dini kuruluşlara ait talimat. 
nizarnname ve haberlerin duyurulması · 
maksadıyla yayımlanmıştır. 

ll. Meşrutiyet döneminde şeyhülislam

lık yapan Mustafa Hayri'nin (Ürgüplü) tec 
şebbüsüyle yayımına başlanan Cerfde-i 
İJrniyye ' nin ilk sayısı. Regaib kandiline 
rastlayan 3 Receb 1332 (28 Mayıs 1914) 
tarihinde çıkarılmıştır. Dergi 1. Dünya Sa
vaşı, Milli Mücadele ve Mütareke yılları 
içinde, Osmanlı Devleti'nin dokuz yıllık 
zor döneminde toplam yetmiş dokuz sa
yı yayımlanmıştır. İlgili yer ve kuruluşla
ra dağıtıldığı gibi satışa da sunulan Ce
rfde-i İlmiyye, başlığının altındaki "Me
şihat-ı İslamiyye'nin ceride-i resmiyye
sidir" ibaresinden de anlaşılacağı üzere, 
adı geçen kurumun resmi yayın organı 
olarak mesleki bir dergi hüviyetindedir. 
Bu özelliğini sonuna kadar koruyan der
gi, ilk sayısında yer alan "ifade-i Mahsü
sa"dan anlaşıldığına göre meşihatın ida
ri ve ilmi faaliyetlerinin yayın organı ola
cak, bu sebeple ilgili devlet memurları 
ile ilim adamlarına ve halka faydalı neş
r iyat yapacaktır. Neşriyat idaresi bakı
mından iki safhada ele alınabilecek der
gi birinci devrede (nr. ı -44) yayına "me
şihat-i ulya mektupçuluğu" tarafından 

Cerfde·i itmiyye'nin ilk sayısının dıs kapağ ı 
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