CERIDE -i iLMiVVE
mıştır. Gazetenin "Havadisat-ı Hariciyye"
bölümünde dış haberler yabancı gazetelerden tercüme edilerek verilmiştir. İlan
bölümünde ise gayri menkul satışları. ithal ilaçlar ve ülkede henüz bilinmeyen
eşya ve makine ilanları yer almıştır.

Yazı

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

Cerfde -i Havadis, Mısır Valisi Mehmed 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 Ahval'i yayımlamaya başlayınca (6 Reblül ahir 1277/ 22 Ekim 1860) Cerfde -i Havadis de Rılzname adlı günlük bir ilave
vermeye başlamıştır 116 Reb1ülahir 12771
ı K as 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 artık 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 adlı 5804 sayı yayımlanan yeni bir gazete
çıkarm ıştır 1ı 294 / 1877) .
Cerfde- i Havadis, Osmanlı basının
da birçok yeniliği uygulayan ilk Türkçe
gazetedir. İlk defa muhabir göndermesi (iskenderiye, 1840). ilk ilave neşri. Galata'da Naum Tiyatrosu'nda oynanan piyeslerin Türkçe tercümelerinin verilmesi, hastalıklar hakkında açıklayıcı ve koruyucu bilgiler, ansiklopedik malumat.
ölüm ilanı ve ölümlerde biyografi 11844 ı.
kitap şekline gelebilecek tefrika (Südan
Seyahatnamesi, 1846), okuyucu mektupları yayımlaması. savaş muhabirliği (K ı

rım

Harbi , 1854) Ceride-i Havadis'in Osyenilikler-

manlı gazeteciliğine getirdiği

dir.
Cerfde-i Havadis'te yayımlanan yazılarda Münif (Paşa) imzası dışında baş
ka isim bulunmadığından yazı kadrosunda çalışan kişiler, kısmen o devri yaşayanların makale ve hatıralarıyla biyografilerden ve bunlardan bazılarının devlet memuriyetine tayinleri dolayısıyla neş
rettikleri veda ilanlarından öğrenilmek
tedir. Cerfde-i Havadis'in ilk yıllarında
çalışmış oldukları tesbit edilen yazarlar
şunlardır: Ahmed Tevfik (Suriye mektupçusu, Kudüs mutasarrıfı, Harem-i şerif mü-

dürü). Emin Firdevsl, İsmet Bey, Ramizpaşazade Mehmed izzet Bey (Akka mutasarrıfı, Harem-i şe ri f müdürü. Harita- i Ka·
pudanan·t Derya adlı eserin yazarı 1. KarsTzade Cemaleddin (Ayrne·i lurefa [Os·
manlt Tarih ve Müverrihlerij müell ifi), Ahmed Nazif Efendi, Sahaflar Tekkesi Şey
hTzade (musahhih, Takvimhane nazır vekili, Kudü s kadıs ıL Münif Bey (Paş a. Maarif
nazırı), Said Bey (Sadrazam Kü çük Said
Pa şa), Salih Bey (şa i r, i ş kod ra vilayet mektupçusu) Daha sonraki yıllarda Ahmed
Rasim. Ahmed ZarTfT, Enderunlu Ali (şair,
meşhur şey h Kuşadalı ibrahim Efendi'nin
müridi), Ebüzziya Tevfik (gazeteci-yazar.
Şura-y ı Devlet azası , Konya mebusu), Emin
Hafız Müşfik. Manastırlı Emirzade. Halet Bey (vilayet mektupçusu, ilk devlet salnamesini 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 çal ışan Hariciye Nezareti Tercüme Kalemi'nin azınlık mensubu memurlarından sadece Bohor ve Haçadur
Oskanyan efendilerin adları bilinmektedir.
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gili fetva, hüküm ve kararlarının, medrese ve tekkelerle Darü'l-hikmeti ' I-İsla
miyye gibi dini kuruluşlara ait talimat.
nizarnname ve haberlerin duyurulması ·
maksadıyla yayımlanmıştır.

ll. Meşrutiyet döneminde şeyhü lisl am 
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 Savaşı, Milli Mücadele ve Mütareke yılları
içinde, Osmanlı Devleti'nin dokuz yıllık
zor döneminde toplam yetmiş dokuz sayı yayımlanmıştır. İlgili yer ve kuruluş la
ra dağıtıldığı gibi satışa da sunulan Cerfde-i İlmiyye, başlığının altındaki "Meşihat-ı İslamiyye'nin ceride-i resmiyyesidir" ibaresinden de anlaşılacağı üzere,
adı geçen kurumun resmi yayın organı
olarak mesleki bir dergi hüviyetindedir.
Bu özelliğini sonuna kadar koruyan dergi, ilk sayısında yer alan "ifade -i Mahsüsa"dan anlaşıldığına göre meşihatın idari ve ilmi faaliyetlerinin yayın organı olacak, bu sebeple ilgili devlet memurları
ile ilim adamlarına ve halka faydalı neş
riyat yapacaktır. Neşriyat idaresi bakı
mından iki safhada ele alınabilecek dergi birinci devrede (nr. ı -44) yayına "meşihat-i ulya mektupçuluğu" tarafından
lık

Cerfde·i itmiyye'nin ilk sayısının dıs kapağ ı
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EBÜZZİYA

CERİDE-i İLMİYYE

( ~ ;~.r.-)
Bab-ı Meşihat tarafından
arasında

1914-1922 yılları
L

İstanbul'da yayımlanan dergi.
_j
Osmanlı

Devleti'nin dini ve idari kubiri olan Bab-ı Meşihat ile
buna bağlı kuruluşlardan Fetvahane ve
şer'i mahkemelerin dini meselelerle ilrumlarından
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CERIDE- i iLMiYYE
hazırlanmış,

1918·de Darü ·ı- hi km eti' 1-

İslamiyye'nin kuruluşundan sonra ise
yayımı buranın baş

kitabeti

tarafından

yürütülmüştür. Darü'l- hikmeti'l- islamiy-

ye'nin kuruluşuyla birlikte başkatipliğe
tayin edilen Mehmed Akif (Ersoy) derginin yayım sorumluluğunu üstlenmiş ve
bu sıfatla Darü'l-hikme'nin kararlarıyla
beyannamelerini de kaleme c;ılmıştır. Daha sonra üyeliğe de kabul edilen Mehmed Akif, 1920 Mayısında Milli Mücadele'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçinceye kadar bu görevi sürdürmüştür.
Yayın politikası ve muhteva bakımın
dan da iki devrede incelenebilecek olan
Ceride-i İlmiyye ' nin 41. sayıya kadar
devam eden birinci döneminde meşiha
ta bağlı kuruluşları ilgilendiren resmi
ve idari konulardaki yazılarla fetvalar
yayımlanırken Darü'l- hikmeti'l- islamiyye'nin kuruluşundan sonra burayı ilgilendiren benzeri yazılar da neşredilmiştir.
41. sayıdan itibaren ayrıca Darü'l- hikmeti'I-İslamiyye'nin çeşitli ilmi encümenlerinin görüşlerini aksettiren yazı ve raporlarla encümen üyelerinin imzalarını taşı
yan ilmi ve fikri makalelere de yer verilmiştir. Böylece dergi, dini irşad ve tebliğ
faaliyetinin devrindeki ciddi ve güvenilir
bir neşir organı durumuna gelmiştir.
Aylık olarak ve 74-75, 76-77, 78-79.
sayıları bir arada yayımlanan derginin
ayrıca S ile 6. sayıları arasında. " Islah-ı
Medarise Dair Nüsha-i Fevkalade" adını
taşıyan ve son devir Türk eğitim tarihi
için değerli bilgiler ihtiva eden bir özel
sayısı da çıkarılmıştır (20 Zilkade 1332 /
10 Ekim 1914). Yedi cilt tutan nüshaların ilk beş cildinin muhtevası için yıllık
genel fihristler hazırlandığı halde diğer
sayıların t oplu fihristi yapılmamıştır. Saltanatın ilgası üzerine (ı Kasım 1922) istifa eden Tevfik Paşa hükümetiyle birlikte Şeyhülislam Medeni Mehmed NOri Efendi'nin idaresindeki Bab-ı Meşihat
da ortadan kalkmış ve mecmuanın yayımı 79. sayı dan (1 Safer 1341 /23 Eylül
1922) sonra durmuştur.

istanbul'da Evkaf-ı İslamiyye Matbaası'nda basılan Ceride-i İlmiyye'de, mem-

leketin o sırada içinde bulunduğu ı. Dünya ve istiklal harpleri dolayısıyla zaman
zaman Arapça, Farsça, Urduca ve Tatarca metinlerle fetva ve beyannameler de
yayımlanmıştır. Kesin rakamı bilinmemekle beraber yayın hedefi ve şeyhülis
Iamlık kurumunun ülke içindeki geniş
teşkilatı dolayısıyla önemli bir tiraja sahip olduğu tahmin edilmektedir. Her sayıda değişmeden yer alan "İrade-i Seniy-
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ye", " Fetava-yı Şerife", "Kavanin ve Nizamat", "Ecvibe-i Şer'iyye", "Fetvahane-i
Ali'nin Mukarrerat-ı Nakziyyesi", "Tebligat-ı Umumiyye", "Nasb ve Tayin Haberleri", "Tezakir-i Aliyye", "Meclis-i Tedkikat-ı Şer'iyye Mukarreratı" , "Tebligat-ı

İlmiyye" gibi konu başlıkları derginin resmi muhtevası hakkında bir fikir vermektedir. 41. sayıdan sonra bunlara "Darü'Jhikme Mukarreratı" ve "Darü'I-hikme
Neşriyatı" ana başlıkları altında yayım
Ianan yazılar da eklenmiştir. Bunlardan
birinci başlık altında, adı geçen kuruluşun fıkıh, kelam ve ahlak komisyonlarının çeşitli kararları yayımlandığı gibi
toplumu ilgilendiren dini, ahlaki ve sosyal meseleler hakkındaki görüşleri, ayrıca devrin yayın organla rında çıkan yazılara verilmiş cevaplar da yer almaktadır. "Darü'I-hikme Neşriyatı" adı altın
daki yazılar, ilgili komisyon üyelerinin bir
anlamda komisyonun görüşlerini de aksettiren imzalı ilmi makaleleri özelliği
ni taşımaktadır. Daha sonraki sayılarda
zaman zaman rastlanan bir başka baş
lık ise "Neşriyyat-ı HusOsiyye"dir. Burada gerek komisyon üyelerinin gerekse
diğer ilim adamlarının dini konularda
yazdıkları ilmi ve fikri yazılar görülmektedir. Son sayılarında Darü'l-hikmeti'Iİslamiyye 'ye sorulan sorulara verilmiş
cevapların da yayımlandığı derginin ikinci devresinde yazıları bulunan ilim adamları arasında İzmirli İsmail Hakkı, Seyyid
Nesib, Ferid Bey. Ali Rıza Bey, Şerif Sadeddin Efendi, RebiT Molla, Arapkirli Hüseyin Avni, Hafız İsmail Efendi, Cevdet
Efendi, Harndi Efendi, Sevketi Efendi,
Ahmed Rasim Avni Efendi gibi isimler yer

lı yazısı (nr. 61-66) ve Hz. isa'nın doğu
mu konusunda gazetelerde çıkan yazı
lar üzerine meseleyi ilmi olarak inceleyen "Din-i İslam'da Milad-ı isa Meselesi " başlıklı makalesi (nr. 73-79); Şevketi
Efendi'nin "Din ve Dinsizlik" (nr. 43, 4546, 52, 56); Kelam Encümeni azası Arapkirli Hüseyin Avni Efendi'nin "İim-i Kelam" (nr. 44, 45. 47-51, 54-59, 68-70, 7279) adlı yazıları özellikle belirtilmesi gerekli olanlardır. Ayrıca Darü'l-hikme'ye
sorulan çeşitli sorulara verilen cevaplarla gerek basında gerekse toplum hayatında ortaya çıkan bazı meseleler karşı
sında kurumun görüşlerinin aktan ldığı
beyanname ve kararlar da bu konulardaki dini tavrı göstermesi bakımından
önemlidir.
Ceride-i İlmiyye, yayımlandığı devir
bakımından şer'i esaslara göre idare
edildiği kabul edilen Osmanlı Devleti'nin
yok olma sürecine girerek ortadan kalktığı son yılları içinde, asırlarca devlete
yön vermiş köklü bir müessese olan Bab-ı
Meşihat ve bağlı kuruluşların yapısı. teş
kilatı, bunlarla ilgili kanun, nizamname,
talimat ve tebliğlerle dinin ve dini kuruluşların cemiyette meydana gelen çeşit
li değişiklikler karşısındaki durumunu,
hatta mücadelesini ortaya koyan değer
li bir belge niteliğindedir.
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almaktadır.

Ceride-i İlmiyye'de günün dini, ilmi
ve sosyal meselelerine ışık tutan makaleler yazan müelliflerden, hemen her sayıda bir veya birkaç yazısı bulunan İz
mirli İsmail Hakkı· nın kaleme aldıkları
dikkat çekici mahiyettedir. "Hikmet-i Beliğa: Hikmet-i Teşri' veya Mehasin-i Şe
rayi"' başlıklı seri makalesi (nr. 41-44, 4750), "İslam Mütefekkirleri: Gazzaıı· baş
lıklı yazı dizisi (nr. 51-70, 72, 74-79) ile
"Devlet-i İslamiyye'nin Binası" (nr. 42).
"Devlet-i İslamiyye'nin Takip Ettiği Tarik" (nr. 45) adlı makaleleri bunlar arasında zikredilebilir. Cevdet Efendi'nin
Ahlak Encümeni adına kaleme aldığı "Vezaif-i insaniyye· başlıklı yazı dizisi (nr.
41-45); Seyyid Nesib Efendi'nin "Keşfü'l 
hicab" başlıklı tesettüre dair uzunca bir
makalesi (nr. 49) ile "Dindar ile Dinsizin
Cem'iyyet-i Beşeriyyedeki Mevkileri" ad-
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CERİDE-i MEHAKİM
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Osmanlı Devleti
Adiiye Nezareti'nin yayın

organı.
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Adiiye Nezareti tarafından ilk defa Ma1873 tarihinde haftalık olarak yayımlanmaya başlanmıştır. 29 CemaziyeJahir 1319 ( 13 Ekim 1901) tarihine kadar
devam eden bu dönemi ikiye ayırmak
gerekir. Kuruluşundan 12 Receb 1296'ya
(2 Temmuz 1879) kadar pazartesi günleri
on altı sayfa, bu tarihten itibaren tekrar
1. sayıdan başlayarak sekiz sayfa halinde
salı günleri çıkarılmıştır. Dergi 30 Zilkade
1301 (21 Eylül 1884) tarihli 266. sayısın
dan itibaren tekrar on altı sayfaya çıkyıs(?)

