
CER1DE NEZARETi 

1868'de Meclis-i Vala 'nın yerine ku
rulan iki yeni meclisten biri olan ŞOra
yı Devlet'e nüfusla ilgili konuları düzen
leme yetkisi de verildi. Şura- yı Devlet 
1874 yılında yayımladığı üç nizamnamey
le sayım yönetimini, yeni kayıt sistemini 
ve nüfus memurlarının görevlerini tes
bit etti. Fakat iç ve dış olaylar yüzünden 
bunlar uygulamaya konulamadı. 1881 ·
de yine SOra- yı Devlet tarafından 187 4 
nizamnameleri esas alınarak sicill-i nü
fus nizamnamesi hazırlandı ve Sicill-i 
Nüfus İdaresi kuruldu. Ayrıca sicile ya
zılan herkese bir nüfus tezkeresi veri l
di. Böylece Osmanlı Devleti ilk defa ge
nel ve güvenilir bir nüfus bilgisine sahip 
olabildi. 1881 nizamnamesi, daha son
ra görülen aksaklıklar düzeltilerek im
paratorluğun sonuna kadar yürürlükte 
kaldı. 
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II. Meşrutiyet'in 
ilanından sonra yayımlanan 

dini- tasavvufi dergi. 
_j 

Cumhuriyet'ten önce yayımlanan ta
sawuf ağırlıklı dergilerin en uzun ömür
lüsü olan Ceride- i SıJ.tiyye 6 Mart 1325'
te ( 19 Mart 1909) haftalık olarak yayın 
hayatına başlamış, 49. sayıdan (3 Hazi
ran 1329/ 16 Hazi ran 1913) itibaren iki 
haftada bir yayımlanmış, 133. sayıdan 
sonra (22 Kasım 1334 / 22 Kas ı m 1918)tek
rar haftalık olmuştur. Dergi 1 Eylül 1335 
( 1 Eylül 1919) tarihine kadar 161 sayı 
çıkabilmiştir. Derginin başlığında önce
leri "Rehber-i şeriat-ı Muhammediyye, 
kefil -i hukük-i Osmaniyye, hadim-i mil
let-i İslamiyye" yer almaktayken sonra
ki sayılarda bunun yerine "Tasawufi. di
nı. siyası, ahiakL edebi Türk cerlde-i İs
lamiyyesi ·dir" ibaresi konulmuş, 1 08-
119. sayılarda "Organe Turc Panislami
que" ifadesi ilave edilmiştir. 29-31 Tem
muz 1330 (11 -13 Ağustos 1914) tarihle
rinde ''Ceride -i SıJ.fiyye'nin yevml ve si
yasi nüshasıdır" başlığıyla günlük gaze-
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te şeklinde yayımlanan dergi tasawuf 
başta olmak üzere dini. ahiakL edebi ko
nulara yer vermiştir. Ceride-i SıJ.fiyye'
nin Sebilürreşô.d, Beyô.nülhak gibi dini 
dergilerden en belirgin farkı tarikat me
selelerine daha geniş yer vermiş olma
sıdır. Tarikat ve tasawuf dünyasının se
viyesini 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 ta
rihini yazıp gönderecek. Ceride-i Sı1fiy
ye de bu bilgileri değerlendirip yayım
layacaktı. Dergide eski Nafia nazırı Hu
lüsi'nin "İslamiyet'te Sosyalizm Var rnı?". 
Abdülbaki Efendi'nin "Alem-i İslam'da 
Kadınlar" gibi değişik konularda ilginç 
makalelerine de yer verilmiştir. 57. sa
yıdan itibaren "Şuünat" ve "Siyasi" baş
lığını taşıyan sütunlarda iç ve dış siyasi 
olaylarla ilgili değerlendirme yazıları ya
yımlanmıştı r. 

Sorumlu müdürlüğünü Hasan Kazım·ın. 
başyazarlığını Ali Fuad 'ın yaptığı Ceri
de-i Szliiyye'de yazısı yayımlanan bazı 
yazar ve sOnler şunlardır: Sadık Vicda
ni, İbnülemin Mahmud Kemal. Veled Çe
lebi, Ferid (Kam), Hocazade Ahmed Hil
mi. İsmail Hakkı (izmirli). Ahmed Remzi 
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(Akyürek). Mustafa Fevzi (Gümüşhanel i ' nin 

halifesi). Mehmed Gülşen, Sursalı Meh
med 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, Hik
met ve Mihrab. 
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CERİR b. ABDULlAH 

( ...tıı-1.:'-- .:r. ..r...r. ) 
Ebu Amr Ceri'r b. Abdi ilah 

b. Ca bir el- Beceli' 
(ö. 51 / 671) 

Kumandan sahabi. 
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Yemenli Seelle kabilesinin reisi olan 
Cerlr'in İslamiyet'i kabul etmeden önce
ki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ya
hudi bir tacirle Hz. Musa, Tevrat ve di
ğer peygamberler üzerine yaptığı sohbet 
İslam dinin~ ilgi duymasını sağlamış, 
Mekke'nin fethinden önce kendi araş

tırmaları sonunda Hz. Peygamber'in Al
lah .elçisi olduğunu aniayarak ona iman 
etmiş, Seelle kabilesini de müslüman ol
maya ve Medine'ye bir heyet gönderme
ye ikna etmiştir. Onun 1 SO . kişiyle bir
likte hicretin 1 O. yılı Ramazan ayında Me
dine'ye geldiği kabul edilmektedir. İbn 
Hacer el-Askalanl. Cerlr'in Veda haccına 
katıldığını belirten Buhar! ve Müslim'
deki hadisleri (Buhari, "Megazi", 77 ; Müs
lim, "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 Ta
pınağı'nın henüz yıktırılmadığını söyle
di. Cahiliye döneminde Kabe'ye "Şam Ka
besi", Zülhalesa'ya da "Yemen Kabesi " 
denilerek onun Beytullah'a denk ve ra
kip gösterilmesinden daima huzursuzluk 
duymuş olan Hz. Peygamber bu tapına
ğı yıkmak üzere bir seriyye hazırladı. Ce-


