CER!DE NEZARETi
mıştır . Bu yeni numaralama ile Ceride-i
Meh6kim, 22 Cemaziyelahir 1319 (6
Ekim 1901) tarihine kadar 1154 sayı yayımlanmıştır. Adiiye Nezareti bir sonraki
sayıdan itibaren (29 Cemaziyelahi r ı 3 ı 91
13 Ekim 1901 ) dergiyi Ceride-i Mehdkim-i Adliyye adıyla neşretmiştir. Bu
üçüncü dönemde dergi çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki
defa ve dört sayfa olarak çıkmaya baş
lamıştır. Ceride -i Mehdkim-i Adliyye'nin bugün bulunabilen son sayısı, 4
Receb 1326 (2 Ağustos 1908) tarihli 698.
sayıs ı dır. Muhtemelen bu tarihte yayın
hayatı sona eren derginin yerini Ceride-i
Adliyye' almıştır.
Kanunların

maksat ve hükümlerini, ayilgili meseleleri açıklığa kavuş
turmak, hükümlerin uygulanışını göstermek, bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler vermek. Temyiz Mahkemesi ilamlarını, Adliye Nezareti'nin genel yazışmalarını, tebliğ ve tamimlerini. bazı kanuni mütalaaları yayımlamak amacıy l a çıkarılan Ceride-i Mehdkim, özellikle Tanzimat sonrasında yeni kurulan nizarniye mahkemeleri hakimlerine yardımcı olmayı hedef almış ve bunda da başarılı olmuş
tur. Ceride-i Mehdkim adıyla çıkarıldı 
ğı dönemlerde dergi "resmi" ve "gayri
resmf" kısım olarak iki bölüme ayrılmış,
gayri resmi bölümde ilmi yazılara da yer
rıntılarla
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verilmişken

Ceride -i Mehdkim-i Adliyye 'de ise bu bölüm kaldırılarak sadece
resmi kısım muhafaza edilmiştir.

Tam bir takımı kütüphanelerde pek
bulunmayan Ceride -i Mehdkim 'in 1154
sayılık ikinci döneminin ilk 435 sayısın
da yer alan yazıların fihristi Abdurrahman Hakkı tarafından Rehber-i Kavdnin Ldhikası adıyla yayımlanmıştır (istanbul 1301 , 1305)
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CERİD E NEzARETİ

1831 yılında Osmanlı Devleti'nde
maliye, nüfus ve istatistik işlerine
bakmak üzere kurulan daire.

_j
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Cerlde sözlükte "defter; zabıtname ,
tutanak; gazete" anlamlarına gelir. Eskiden haraç tahsildarlarının arazilerin
yüzölçümlerini yazdıkları defterlere cerlde denilmiş ve kelime bu şekilde maliye diline girmiştir. Zamanla cerldelere malf cetveller yanında günlük olaylar, ölüm ve doğum kayıtları da eklenmiştir. Özel olarak hazırlanan bu defterlere kapsadığı alana göre cerl de-i haraç,
ceride -i nüfus gibi adlar da verilmiştir.
Defterhane'de cerTdenin karşılığı rüzname idi. Anadolu ve Rumeli defterdarl ıkl a rın d a günlük i şleml er in kaydedildiği benzer defterlere rüznamçe denilirdi.
Bu işleri yapan memura da rüznamçeci
veya rüznam eci adı verili rdi. Defterdarlık ' ta günlük işlerin defterlerinin tutulduğu dairenin yetki a l anı zamanla genişletilerek buraya Cerlde Muhasebesi,
başkanlığına da Cerlde Muhasebe ciliği
denildi.
1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılma
sonra yeni ordu kurma çalışma
ları başlayınca memleketin vergi ve insan potansiyelinin tesbit edilmesi gereği ortaya çıktı. 1830' da bütün memleket sathında nüfus sayımı ve emlak tesbiti yapılması kararlaştırılarak derhal
sından

uygulamaya geçildi. Sayım memurları
gittikleri yerler den gönderdikleri istatistiki bilgiler istanbul'da toplanmaya
başladı. Nüfus ve emlak tesbitiyle ilgili
bu defterleri korumak, buradaki kayıt
lara göre vergileri yeniden hesaplamak
ve nüfus değişikliklerini tesbit etmekle
görevli bir dairenin kurulması ihtiyacı
ortaya çıktı. Cerlde Muhasebesi yeniden
teşkilatlandırılarak 1831 ·de Cerlde Nezareti kuruldu . Bab-ı Defteri Mektupçusu Said Efendi 7500 kuruş aylıkla CerTde nazırı tayin edildi. Maiyetine de bir
başkatip, bir münşf, bir defteri ve yeterli sayıda memur verildi. Bu dair e bi r anlamda devletin genel istatistik bilgilerini toplamak ve değerlendirmekle görevliydi. Maliyede günlük gelir ve gider leri
kaydetmek ve hesap etmekle yükümlü
olan Cerlde nazırı, Evkaf Nezareti'nin ku r ulmasından önce vakıfların idare ve hesabına bakmakla da yükümlüydü.
nın

Bütün Osmanlı Devleti'nde yaşayan
erkek nüfusun yazıla rak her üç ayda bir
vukuat defterlerinin istanbul'daki Cerlde Nezareti'ne gönderilmesi karar altı
na alındı. Fakat uygulamada bazı zorluklarla karşılaşıldığı için sancaklarda bu
yerlerin ileri gelenlerinden "nüfus nazı
rı" adıyl a müstakil bir memur tayin edilerek her altı ayda bir vukuat jurnallerinin istanbul· a gönderHip kayıtlarının
düzeltilmesi kararlaştırıldı. Kazalara nüfus memurları , nahiyelere de mukayyidler tayin edilerek ölüm doğum gibi nüfusla ilgili kayıtlar düzenli bir şekilde tutulmaya çalışıldıysa da istenilen sonuç
alınamadı.

28 Şubat 1838 tarihinde defterdarlık
tabirinin kullanılmas ı yasaklana rak Ma liye Nezareti kurulurken Bab-ı Defterdiiri'nin çeşitli kalemleri de yeniden düzenlendi. Birbirleriyle yakından ilgili olan
daireler birleştiril di. D efterda rlı k zamanınd a ki Cerlde ve Mevkuf at ka lem leri
de birleştirilerek Cerlde Muhasebesi yeniden kuruldu, CerTde muhasebeciliğine
de Süleyman Faik Efendi tayin edildi.
CerTde Muhasebesi Tanzimat' a kadar
(I 839) bu şeki lde devam etti. 1840'ta
maliye kalemleri birleştirilip Muhasebe-i
UmOmiyye Müdürlüğü'nün kurulmasıy
la Cerlde Muhasebesi lağvedildi, CerTde
Nazırlığı da bütün personeliyle birlikte
Varidat Muhasebeciliği ' ne bağlandı. Cerlde -i Nüfus Nezareti'nin taşra teşkila
tı önce TahrTr-i Emlak idarelerine. kısa
bir süre sonra da Ahz-ı Asker idarelerine bağlanarak asıl fonksiyonunu kaybetti.
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1868'de Meclis-i Vala ' nın yerine kurulan iki yeni meclisten biri olan ŞOra
yı Devlet'e nüfusla ilgili konuları düzenleme yetkisi de verildi. Şura- yı Devlet
1874 yılında yayımladığı üç nizamnameyle sayım yönetimini, yeni kayıt sistemini
ve nüfus memurlarının görevlerini tesbit etti. Fakat iç ve dış olaylar yüzünden
bunlar uygulamaya konulamadı. 1881 ·de yine SOra- yı Devlet tarafından 1874
nizamnameleri esas alınarak sicill-i nüfus nizamnamesi hazırlandı ve Sicill-i
Nüfus İdaresi kuruldu. Ayrıca sicile yazılan herkese bir nüfus tezkeresi verildi. Böylece Osmanlı Devleti ilk defa genel ve güvenilir bir nüfus bilgisine sahip
olabildi. 1881 nizamnamesi, daha sonra görülen aksaklıklar düzeltilerek imparatorluğun sonuna kadar yürürlükte
kaldı.
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te

dergi tasawuf
olmak üzere dini. ahiakL edebi konulara yer vermiştir. Ceride-i SıJ.fiyye'
nin Sebilürreşô.d, Beyô.nülhak gibi dini
dergilerden en belirgin farkı tarikat meselelerine daha geniş yer vermiş olmasıdır. Tarikat ve tasawuf dünyasının seviyesini olumsuz yönde etkileyen "beşik
şeyhliği"nin mahzurları üzerinde duran
derginin başlatıp da sonuçlandıramadı
ğı en önemli faaliyet tekke şeyhlerine
yönelttiği sorulardı. Bu tasarıya göre
her şeyh poştnişini olduğu tekkenin tarihini yazıp gönderecek. Ceride-i Sı1fiy
ye de bu bilgileri değerlendirip yayım
layacaktı. Dergide eski Nafia nazırı Hulüsi'nin "İslamiyet'te Sosyalizm Var rnı?".
Abdülbaki Efendi'nin "Alem-i İslam'da
Kadınlar" gibi değişik konularda ilginç
makalelerine de yer verilmiştir. 57. sayıdan itibaren "Şuünat" ve "Siyasi" baş
lığını taşıyan sütunlarda iç ve dış siyasi
olaylarla ilgili değerlendirme yazıları yaşeklinde yayımlanan

başta

II.

Meşrutiyet'in

L

sonra yayımlanan
dini- tasavvufi dergi.

Sorumlu

müdürlüğünü
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Ceride -i Sü{iyye (m uhtelif s a y ı la rı ); Türldye
Maarif Tarihi, 1, 299 ·300; Mustafa Kara. Tekkeler ue Zauiyeler, istanbul 1980; a.mlf., "Cum-

huriye t Öncesi Tasavvufi Yayın Organları
ve Cemiyetler", Hareket, sy. 8, istanbul 1979,
s. 16 -19; Hasan Duman. Kata log, s. 62.

~

Ali Fuad 'ın yaptığı Ceride-i Szliiyye'de yazısı yayımlanan bazı
yazar ve sOnler şunlardır: Sadık Vicdani, İbnülemin Mahmud Kemal. Veled Çelebi, Ferid (Kam), Hocazade Ahmed Hilmi. İsmail Hakkı (izmirli). Ahmed Remzi
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CERİR b. ABDULlAH
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Ebu Amr Ceri'r b. Abdi ilah
b. Ca bir el- Beceli'
(ö. 51 / 671)

başyazarlığını
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MusTAFA

CERİME

Kazım·ın.

Hasan

Cer i d e- i Su{iyye' nin 19 Receb 1330 14 Temm uz 191 21
t arihli n üs hasın ı n k apağ ı

Cumhuriyet'ten önce yayımlanan tasawuf ağırlıklı dergilerin en uzun ömürlüsü olan Ceride- i SıJ.tiyye 6 Mart 1325'te ( 19 Mart 1909) haftalık olarak yayın
hayatına başlamış, 49. sayıdan (3 Haziran 1329/ 16 Hazi ran 1913) itibaren iki
haftada bir yayımlanmış, 133. sayıdan
sonra (22 Ka s ım 1334 / 22 Ka s ı m 1918)tekrar haftalık olmuştur. Dergi 1 Eylül 1335
( 1 Eylül 1919) tarihine kadar 161 sayı
çıkabilmiştir. Derginin başlığında önceleri "Rehber-i şeriat-ı Muhammediyye,
kefil -i hukük-i Osmaniyye, hadim-i millet-i İslamiyye" yer almaktayken sonraki sayılarda bunun yerine "Tasawufi. dinı. siyası, ahiakL edebi Türk cerlde-i İs
lamiyyesi ·dir" ibaresi konu lmuş , 108119. sayılarda "Organe Turc Panislamique" ifadesi ilave edilmiştir. 29-31 Temmuz 1330 (11 -13 Ağustos 1914) tarihlerinde ''Ceride -i SıJ.fiyye'nin yevml ve siyasi nüshasıdır" başlığıyla günlük gaze-
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yımlanm ıştı r.

CERİDE-i SÜFİYYE
( ~y ;_.,__r.-)
ilanından

(Akyürek). Mustafa Fevzi (Gümü ş han el i ' nin
halifesi). Mehmed Gülşen, Sursalı Mehmed Tahir, Tahirülmevlevı. Abdülbaki,
Muallim VahyL Hamamizade İhsan. Rıza
Tevfik, Hüseyin Vassaf, Mehmed Ziya.
Ceride-i Szlfiyye ile aynı yıllarda yayım
lanan tasawuf ağırlıklı diğer dergiler ise
şunlardır: Tasavvui, Muhibbô.n, Hikmet ve Mihrab.
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Kumandan sahabi.
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Yemenli Seelle kabilesinin reisi olan
Cerlr'in İslamiyet'i kabul etmeden önceki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Yahudi bir tacirle Hz. Musa, Tevrat ve diğer peygamberler üzerine yaptığı sohbet
İslam dinin~ ilgi duymasını sağlamış,
Mekke'nin fethinden önce kendi araş
tırmaları sonunda Hz. Peygamber'in Allah .elçisi olduğunu aniayarak ona iman
etmiş, Seelle kabilesini de müslüman olmaya ve Medine'ye bir heyet göndermeye ikna etmiştir. Onun 1SO . kişiyle birlikte hicretin 1O. yılı Ramazan ayında Medine'ye geldiği kabul edilmektedir. İbn
Hacer el-Askalanl. Cerlr'in Veda haccına
katıldığını belirten Buhar! ve Müslim'deki hadisleri (Buhari, "Megazi", 77 ; Müslim, "İman", ı 18) delil göstererek onun
Hz. Peygamber'in vefatından kırk gün
önce müslüman olduğuna dair rivayeti
reddetmektedir. Cerlr Hz. Peygamber'le ilk görüşmesinde , Necran bölgesinde
Müslümanlığın kabul edildiğini. ancak
Has'amlılar'ın yurdundaki Zülhalesa Tapınağı'nın henüz yıktırılmadığını söyledi. Cahiliye döneminde Kabe'ye "Şam Kabesi", Zülhalesa'ya da "Yemen Kabesi "
denilerek onun Beytullah'a denk ve rakip gösterilmesinden daima huzursuzluk
duymuş olan Hz. Peygamber bu tapına
ğı yıkmak üzere bir seriyye hazırladı. Ce-

