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KOKONOZ GAZETESi
GiRiS
Bizde ilk mizah gazetesi Kokonoz'dur. On bes giinde bir
yayrnlamyordu. ilk sayisi 27 Kasun 1896 ( 27 Tesrin-i Sani 1321 )
'de crknnsti, Yazarr ve imtiyaz sahibi, Zaman Gazetesi
yazarlarmdan Ahmet Tevfik Efendi idi. Ahmet Tevfik Efendi,
Tuccarbasi Haer Dervis Efend-i ile anlasamayarak Zaman
Gazetesi'nden aynlnns ve Kokonoz'u crkarmaya basalannsn,
Dort sahife halinde eikan bu mizah gazetesinde, yazrlari kimin
yazd1g1 pek belirtilmemistir, Kokonoz'un idarehanesi, once "
Zaman" Matbaas1'nda, daha sonra da" Krbris Adasr'nda Lefkosa
da, Kibrrs Matbaasi'nda " idi. Bu gazete, simdlki Biiyiik Han'm
bir odasmda crkarthmsti,
" Kokonoz " , ilk sayismda progranum ~oyle eiziyordu. "
mestegimizi uzun uzadiya tarife hacet yoktur. Bir mizah gazetesinin
yazacagi seyler tabii tuhafltktan ibaret oldugundan, Kokono; da her
yazd1g1 fikrantn okuyuculannt eglendirlp guldurmesine gayert
edecektir. "
" Simdiki saha-i matbuatta on bes gunde bir isbat-i vucud edecek
olan Kokono; 'umu; ragbet-i umumiyyeye mazhar olursa, haftada bir
defa olmak uzere nesr olunacakur. "
Kokonoz, 17 - 9 - 1897 ( 1 Tesrin-i evvel 1312 )'de 23. sayismda
isim degistirerek " Akbaba" adiyla cikmaya baslar,
Ahmet Tevfik efendi 2 - 5 - 1910 tarihinde Mirat-i Zaman'm
kapanmasmdan sonra Kokonoz'u yeniden yaymlamaya baslar.
.Fakat bu defa Kokonoz ancak 9 sayi devam edebilmistir, 28
Haziran 1910'da kapannnsnr,
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Tarih : 5 Mart

Sayi : 8
1312

KOKONOZ
Ittifak ve Nifak
ittifak, bir rabita-i husn ti vifakdir ki bir milletin itila-yi sani
irtika-yi unvam o sayede kabil olur.
Nifak, bir vasita-i iftiraknr ki bir cemiyyetin imha-yi erkam efnayi umram amnla hasil olur.
·
ittifak, bir makam uluvvi ittisaktrr ki vasil olan bir millet
ebediyyen zeval bulmaz.
Nifak, bir tarik-i infiraknr ki dahil olan bir heyet katibeten
bulmaz.
ittifak, bir gonce-i bag ser-i seriattir ki semm eden cemiyyet
rayiha-i tibbiyyesiyle mest medam saadet olur.
Nifak, bir secere-i zukumdur ki evrak helahel fesanma takarrub
eden bir millet elbette ducar nedamet olur.
ittifak, bir milletin kuvve-i hayatiyyesinin en buyuk bir
kisrmyyedir ki am mahv ve efna edecek ancak maraz,nifaktir.
Maraz nifak, oyle bir illet mndhisedir ki musallat oldugu vucudu
degil bir cemiyyeti ve hatta koca bir milleti pek az zaman icinde
imha eder. Muttefik bir milletin muddet-medide cahsarak vaz ettigi
hedm ve tahrib eyler.
I
Dunyada ittifak ne kadar makbul bir kerre nazar-i mutalaadan
gecirecek olur isen zaman' saadet-i nevebiyyeden beri enzar-i iftihar
ve ibtihacirmza tesaduf edecek o sanh muhavereler ittifakj ve ittihat
sayesinde vucuda geldigini anlamakta gucluk cekemeyiz, ittihat
satyuesinde degil midir ki Osmanhlarm secaat ve besaletlerinin yadi
al~n kulub-i ammeyi lezer-nak dehset etmekte bulunm~ur.
Ittifak sayesinde degil midir ki Yavuz Sultan Selim asakir-i nusret
muesser mulukanelerinden iftiraki san rbilafctine reva gormeyerek
ducar oldugu sir pence illet mehlikesiyle son derecede muzdarib
bulundugu halde musakk-i seferiyyeyi ihtiyardan zerre kadar
cekinmemis ve nihayet yolda irtihal-dar beka buyurmustur.
,
Nifak siyesi degil midir ki hazret-i Omer ( R: Z) irtihal-darbeka
buyurduklan zaman hilafet kubra-yi-sslamiyyeye hazret-i Osman (
R : Z )'m culuslan laznn gelirken islamm ikiye inkisamiyla bir
I
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firkanm hazret-i Ali keremu'l-Lah 'veche hazretlerini halife etmek
etkannda bulunduklanndan sahabe-i
guzin arasmda zuhur eden isbu
,,.
ihtilaf sabikasiyla nice hun-i lslamm reyan olmasma ramak kalrmsti.
Yine nifak siyesi degil midir ki kurra-i. ayn-ijtesul, ve semere-i
fuad-i butul, seyyidu' s-Suheda, ehl-i beyt huda hazret-i Huseyin ibn
Ali el-Murtaza ( R : Z ) efendimiz hun-i saadet ve sehadetleriyle
muarrike-i Kerbela imlf edilmisti. ittifak sayesinde degil midir ki ,
bu gunku gun mukarr-1 hilafet azma olan istanbul gibi bir sehr-i
sehir-i azim ile daha nice bilad-1 cismiyye ehl-i islamm dest-i
teshirine gecmistir.
Yine ittifak sayesinde degil midir ki hala levha-i dilarasi kulub-1
Osmaniyyanda mehkuk olan 57 harb ve cidalinde koca bir devlet
kuvve-yis-Sekime Osmanhlann zebun pence-i kahr ve izmihlali
olmustur.
Bir munafik bir koca milleti yekdigerine dusman can olmak
derecelerine kadar vardirarak her fenahgi irtikaba cesaret ettmr,
miistakim perisan olmus bir cemiyyeti bir saat icinde islaha
muktedir olur.
ittifak bir silsil kavidir ki ani kuvve-i nifaktan baska sikest edecek
bir kuvvet na-mevcuttur.
Itifaktir ki bir milleti vasil aksa'l-Gaye-i terakki eder, ittifakdir ki
bir cemiyyeti mail tahte'n-Nihaye-i tedenni eyler.
Teessuf, hezar-1 teessuf ki biz ruste-i ittifaki kabil-i irtibat
olmayacak bir surette her parcasi kulagumz kadar olmak uzere rize
rize ederek zincir nifak ile pi-veste olmusuzdur. Kurtulamiyoruz
cunku hancer zulm ve teaddiye gerden-dide-i nza olan mazlumin
gibi bila hareket o zinvir esaret icinde mebhut duruyoruz.
Kurtulamiyoruz cunku am sikest etmek icin bir alet-i ittifaka malik
degiliz.
Kurtulanuyoruz cunku her bir erlerimiz kuvve-i nifak arasmda
zebun olup kaldigmnzdan lezaiz-i diinyeviyyeyi boyle bir esaret
daimi altmda yasamakladir zannediyoruz.
Kurtulamiyoruz cunku kurtulmak yekdigerimize sanlarak o zincir
nifaki kmnaga cahsmakla olur bunda da bir ittifak gorunur halbuki
biz yekdigerimize
sanlmak soyle dursun elimizden gelse
karsmnzdakinin camm almaga, kanmi son damlasma kadar
akitmagr istiyoruz.
Tutulmak kolay lakin kurtulmak pek muskuldur. Cunku
tutulmak icin ileri kurtulmak icin ise geri hareket lazundir. Halbuki
- I

,t'-1
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bizim ettigimiz hareket daima ileri olup o da ates nifaki anbba
maksadiyla degil isaline yardun olmak uzere bir defacik olsun
uflemek efkanyladir.
Sikayet mi edelim ? Kimden kime ? kabahatimizi isnad edecek
kendimizden baska kim var !
Biz bu muslumanlar degil miyiz ki sinin-i vefireden beri
mezhebdasumz olmayan Hnsyiyanlarla gardas gibi cekindigimiz
halde simdi iki musluman birbirimizi meskuf neferi kadar dusman
goruyoruz.
Biz o muslumanlar degil miyiz ki ecdad-i azarrumizm ittifak
sayesinde dokulen sanh kanlanm hala yad ederek iftihar etmekte
bulunuyoruz da anlann meslegini takib soyle dursun o meslegin
taban tabana ziddi olan meslegi cehaletimizi ilan degil de nedir ?
Makam-i terakkiye bir cigir acmak ve o suretle islami daire-i
ittifaka dehalete meyl ettirmek niyet-i halisasiyla tesekkul etmis bir
cemiyyet halkmi umumiyyetle dusman din tammak cehaletimizi
ilan degil de nedir ?
Arasma teferruka dusmus bir milleti engust nifak ile daha perisan
bir hale giriftar olmamak uzere ikaza cahsanlan milletin en alcagi,
en merdudu, en · mufessidi bilmek ve aleyhinde, ahkam-1
mukaddimesi umum ehl-i tevhid icin desturu'l-Amel olan seriat-i
mutahherenin hie; bir mumin hakkmda istimalini caiz gormedigi
elfaz gayr-1 mesrua sarf etmek cehaletimizi ilan dcgil de nedir
?
Simdi bir kere dusunelim su bulundugumuz ahval-i teessuf
istimalimize atf-i nazar edelim acaba boyle mahv ve perisan olmus
ve hala da olmakta bulunmus olan bir milletin zamam rmdir yoksa
iftirak.
Bir taraftan ahval-1 vahamet istimalimizi gosteren Girit ihtilalinde
" ducar perisam olan felaket-zedegane cem-i iane yolunda sarf-1
mesai edilmek isteniliyor, diger taraftan yekdigerimizi mahv ve nabud etmek icin bicaklar bileniyor.
Bir cihanda cemiyyet-i hayriyyeler tesekkul etmis islami ittihada
davet ediyor, diger tarafta o cemiyyetin perisaniyyetine vasita
olabilec~k...,.planlar,entrikalar istimal olunuyor.
Biz liafa- nik ti bedimizi bilmiyoruz. Eyiyi fena, fenayi eyi
tamyoruz. Boyle bir millet arasmda ittihadm husulu mumkun mudur
?
Islah-1 beynimize cahsanlan gormek istemiyoruz ihtilal teklif
edenlere tapmak derecesinde itibar, hurmet eyliyoruz ! bu ne cehalet
,,
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! . bu ne gaflettir. Artik ciimlemizide allah islah eylesin, yoksa hal
boyle devam edecek olursa encammuz pek vahim olacagma suphe
etmemeliyiz.

Tasradan Gonderilmi~tir
Kokozla Kokonoz
Kokoz

-Kokonoz ! sana bir iki soz soyyecegim beni dinle !
Kokonoz -Bende sana bir sey soyleyeyim mi ? F esim
benlik degil 90k soyleyecek isen simdiden pazarhk
edelim de dinleyemem !
Kokoz
-<;ok soyleyecek degilim sen yalmz ruh alacah " ruhlu "
noktalarda eyi dinle, butun kulagmi bana verde ana gore
cevap dusun, bul hazirla !
Kokonoz -lste burasim biraz miisaade et de dusuneyim. Hele kulak
vermek maddesine dusunme - den tasmmadan cevabim
hazir ! veremem ya ben sana kulagnm hemde butun
kulagum vereyim de kulasksiz rm kalayim ? Oyle sey
olmaz. Sonra ben ne yapacagim, hakkimda soylenen eyi
fena sozleri nasil isitecegim ?
Kokoz
-Oyle degil camm ! kulagim kes de ver demedim a. Butun
kulagun bana ver demekten maksadnn soyleyeceklerimi
iyice dinlemek icin bastan asagi kulak ol demektir !
Kokonoz -Bu nasil sey ? 0 hie olamaz ne ya! maksadm bana
kulakh babarm diyeceksin ?
Kokoz -Camm sen her seyin zahirine gore mana veriyorsun demin
ki gibi simdi de meranum soyleyeceklerimi guzelce
anlamak icin iyice dinlemegi ihtardir.
Kokonoz -Be camm isi ben anladun seninle uyduramayacagiz ve' sSelam sen daha birinci sozunden istilah perdazliga
basladm ! bende oyle kafa ne gezer bir kere sorsana
tahsilin hangi mektebtedir, ne okudun, ne gibi fiinundan
sehadctname aldm ? !
Kokoz
-A canim sende ! uydurmayacak ne var benim soyleyecegim zaten iki ii9 sozdur lakin sen acele ediyorsun da is
uzayor tahsil mahsil, funun munun dedigin ne oluyor ay
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Kokonoz

Kok oz

Kokonoz
Kok oz

Kokonoz
Kok oz
Kokonoz

Kok oz

Kokonoz
Kokoz
Kokonoz

ogul ! oyle seyler bizim memlekette tasiyan kim agirdir
agir ! yahut arayan kim uzaktir uzak ! gormuyor musun
? Mealinden sarf-i nazar bir gazeteyi serbest okumaktan
aciz olanlar ne oluyor ! . 0 senin dedigin tahsil mahsil
keffiyyeti baska yerlerdedir birini res kare gecirmek
lazim geldigimi mukellef olacagmi vazifeye gore o
kimsenin derece-i liyakat ve iktidanm, ehliyyet ve
istihkakim bi't-Tahkik intihab ve tayin ederler.
-Aferin kokoz dayi ! oyle ise bende basimm caresine
bakayun. Madem ki isler boyledir bende bir baltaya sap
olurum degil mi ?
-ena ne suphe ! hatrrmda yok mu insan kopeksiz koy
bulunca degneksiz yururrnus ! sende boyle gozleri
cehalet perdesiyle kapannus olanlar meyamnda her ne
istersen olacagma suphe mi ediyorsun ?
- Vallahi pek dogru soylersin. Kokoz arkadas fakat bunun
( lakin )'i yok mu ?
-( Lakin ) 'i ne olacak hatrrma geldin mi ? Kopruden
gecinceye kadar . . . derlermis sen bir de agizlanna birer
parmak bal cal bos keseden dipsiz anbardan soyle
yapacvagim boyle yapacagim, soyle kesecegim boyle
bicecegim felan felan diyerek bol bol martavallar atamaz
mism
? Veyahut hie olmazsa birer sigaret olsun
veremez misin ?
-Hakkm var kokoz gardas orasi benim hatmma da
geliyordu zaten olanlar nasil oldu ! orasi oyle ama ...
-0 ama ne oluyor ?
-Sordugun fazla ! ne istersin olsun ? Kokozluk kokozluk
! daha ne olacak ! sen kokoz ben kokoz soma ne yapanz
? Isin basi mangir babam mangir ! !
-Ah sana ne diyeyim saskm Kokonoz !ii9 lakirdi
soyleyecegim isin icinden bin sual cikanyorsun maksad
ugurunda insan ne yapmaz mahm mulkunu, vanm
yogunu azar azar san san verir.
-Sonra ? !
-Sonra Allah kerim !
-Allah kerim ama kapismda derin ufak tefek ipler ile
yetisilmez ondan da haberin yok mu ya ? Bana felan da
felan semerde kolan diyeceklermis, yok san ve itibanm
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artacakmis diye bir kac gurusluk daha dogrusu bir
sarhosa meze olur olmaz denildigi vechile uc bes
gurusluk
tarlarm
marlarm
satip
ehliyetsizligime
bakmayarak san ugurunda otekine berikine yedireyimde
sonra agzmu . . . . . . . Acayim ? Sen beni baudala m1
zannediyorsun ?
Kokoz
-Baksan a arkadas ! sen adeta hiddetleniyorsun bundan ma
ada muayyetinde de bir sual yumurtluyorsun ! o sual ne
oluyor birakta artik sozumu bitireyim ne varmis dedigin
gibi yapanlar budala mt imis ?
Kokonoz -Budala mi ? ... ! Artik sana dogrusunu soyleyim mi
buraya kadar attigm kursunlara bir sey demedim bu
bundan
sonraki
sacmalanna
dogrusu
sukut
edemeyecegim ; catlanm ! be gardas soyleyecegin
vechile hareket edenlere insan nasil akilh der bilemem ki

... !
-A canun sende hen sozu bitireyim diyorum sen uzattikca
uzatiyorsun herkesin akilh veya budala olmasmdan senin
nege Iazim o gibi bir hareket senin isine ahverir mi ?
Kokonoz - V akian orasi oyle fakat sonra ha dur dur bu sualimin
cevabmi da ben veririm sonra demedin mi ? Cevabi
sogan dogra degil mi ?
Kokoz
-Be kuzum nasil saskm adamsm yahu sana sorulana cevap
versen a herkesten senin ne vazifen ister sogan dogra
ister sarrmsak
Kokonoz -Pek dogrusun arkadas lakin musaadenle bir §ey daha sual
edecegim kanun-i insaniyyet nokta-i nazardan insan
yalmz kendisini mi dusunmek lazun gelir ?
Kokoz
-Cattik sen hakikaten dedigin kadar urdum duymaz
mankafa imissin ya hen sana ekmek tahtasi derim sen
mangal tahtasi anlarsm. Ayagnn simdi suya erdi senin
meramm beni cevap vermekten aciz birakarak sukut
ettirmek isi anladim, anladun galiba basin agnnus olmah
ne ise bir iki sozum kalrmsti anlan ve sualinin cevabnn
gelecek defa gorustugumuzde fn§allah bir cegiz bir cegiz
soylerim olmaz mt ?
Kokonoz -Olur olur pekala olur hem o vakit istersen ikicegiz
ikicegiz soyle simdilik elinden kurtulayrmda gelecek
Kokoz

C
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Kokoz

defaya allah kerim sana elbette yine bir kata kulli
okurum,
-Bakahm kim kime ...
Imza

Ra~id
)

Halebden
( iki Ki~i Arasmda )
Nereye gidiyorsun, kokoz ?
Calgiya gidecegim, calgiya gelir misin ?
Ey haydi gidelim. Aman dur, kokoz, dur
Ne oldun birader ?
Ne olacak camura battim sehrimizin bazi yerleri yaz vakti
tozdan, her bir tarafi da krs zamam camurdan kurtuldugu yok
ki hem,tuh tuh masallah nazar degmesin bir pabuc eskisiyle bir
kac bas sarnusak asmah, tenvir fenerlerine bir diyecek yok !
bunlar guzel 1~Ik verecek olsalar boyle kelb gecenlere geceleri
camurlara dalmazlar.ne diyeyim soz soylenmez ki. Ne ise buna
da hamd olsun. Ya gecen gece yine boyle fenerlerle munevver
bir karanhk sokaktan gecerken ayagimm birisi bir lagima
girmesin mi ?
Cildirdm rm sen, bu nasil soz ? Buna ben inanmadim, yalandrr
Y ok, vallahisi yalan degil, soyleyeyim de dinle : Malum ya !
lagun mecralan kaldmmlardan hie olmazsa elli altmis santim
asagida bulunacagmi erbabi tarafmdan soylenirken isittim
halbuki burada on santim de degil dogrudan dogruya tarik-i
tesviyyesinde bulunuyor.
Anlayamadim, nasil ?
Eyi ! senin de kafan ne kadar kalm ya ! bunda anlayamayacak
ne var, iste lagnmn kapak taslanyla sokak kaldmrm bir yani
mezkur kapak taslan kaldmm vazifesini ifa veyahut kaldmm
taslan kapak tasr hizmetini eda ediyor.
Ha, iste boyle ince anlatsan a ! fakat bazi mahallelerde mecra
dogrudan dogruya sokakla beraber, ustunde kapak tasi felan
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yok.buna ne diyeceksin
? Ya hele Fransiz Konsoloshanesi
civannda bir sokak var ki bir cihetinden oteki cihetine kadar
mazallah.
Ey, ne yapahm birader belediye hangi birine baksm ?
Simdi beni soyleyeceksin ha.
Aman sus, sus. Iste calgiya geldik. Buyurun girelim.
( Bir Kokoz)

Ne o kokoz lairlik mi ediyorsun
? Ne yaziyorsun bakahm
gorelim.
- Git oradan, beni mesgul etme.
- Aman kokozcugum gosteyde okuyahm.
Of sizin gibi adamlardan kurtulmanm caresi yok ki dinle
bakahm.
Pek garibdir cesm-i dikkatle nazaretse kokoz halimiz sertapa
eyvah dunkunden kokoz sahib-i servet miyiz biz ? Bir bakm
allah icin var midir alemde ..... , soyleyin bizden, kokoz
- Aferin sana, sen boyle seylerde yapabilir misin ?
- Ya, sen beni her cihetten kokoz mu zannediyordun ?
-

( Bir kokoz)

( Keder Etme Ha )
-

Kokonoz ! sana bir sey soyleyecegim ama keder etme ha.
Hayirdir. Bana keder edecek ~ey soyleme ihtiyanm dayanamam.
Zannederim seni biraz meyus edecek.
Aman capik soyle bakayim ne oldu.
Artik makarma yiyemeyeceksin !
Sebebi ?
Sebebi, italya Girit, top atnus.

0
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italya Girit'e top atmakla benim makanna yememekligim mi
lazim gelir.
Evet ?
Neden. Topun kellesi bogazuna yiklamadi ya.
Hayir ! bulursun yiyeceksin ama bulamayacaksm.
Sacmalama, ital ya topu Girit' e atti makarnalara atmadi,
Evet ! Girit' e attigi icin makarna yiyemeyeceksin.
Hele sunun soyledigi lafa bakm ital ya Girit' e top atrms diye hen
makama yiyemeyecekmisim ! budahhk degil de nedir !
Bulursan ya.
N eden bulamayacaknusun, . . . . . . dustu ?
Dusmedi ama dusecek.
Arkadan yine gelir.
Artik gelmez.
Tuccarlar getirtemez mi ?
Tuccarlar artik makamanm adun agizlanna bile almazlar.
Ne icin ?
ital ya Girit' de top atngi icin.
Hay anasuu be ! demek italya Girit'te top atti diye gucenmisler
de makarnasnn ahp satmayacaklar ha!
Almanya'da yirmi top attigmdan anmda kumasnu
getirmeyeceklermis !
Oyle ise italya ildalmanya soyunsun ben makarnayi evde de
yaptmr yerim.

( Muhavere)
-

Kokonoz !

-

Birader !
Y ar1m ! ne oldun ? seslenmiyorsun ? Y oksa bana mugber misin
?
Parmaguu bumuna goturerek " sus ".
Acayib ! neden susayim. Laf urucu mu var.
Urucu olsa eyi. Perhizi, perhizi.
Ne ? Artik sozde mi yasak.
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Y asak ya ! hem oyle yasak ki adam isen agzim ac heriflerin
ellerinde bisaklar o saat dilini kesecekler.
Hay ah islah eyleye sebei ana imis acaba anlayamadm nu ?
Herkesiten isittigime gore dogru soyledigimden imis.
Taaccub olunacak sey. Halbuki insan olan haktan ayilmaz.
insan olan haktan ayilmaz ama ekserisi aynhyor.
Ey ne yapacaksm !
Hi9 sukut her seye kafi. Deveyi gordunmu semerini bile
gormedim. Bugun sunu demisler. Herkesin agzmm kahyasi
degilim. A istedini -soyleyebilir.
Ey benimle de konusmayacak mism ?
Seninle mi * Benim kulubeye gelirsen iceriye kapamr gizli gizli
konusuruz. Sokakta bir sey sorma soylemem ha gucune
gitmesin. Zira can para ile satm almmaz.
Lakin senin dilinin altmda bir sey var.
Hayir dilimin alti bombostur.
Camm sozu aksi anlama. Y ani bildigin bir sey var da soylemek
istemiyorsun ! degil mi
? Zira can para ile satm almmaz
diyorsun. Bu ne demek ?
Ne demek olacak sozun duzcesi.
Anladik a lakin sebebi.
Efendim sebebi yedinci nushamm birinci sutununda (
Kokonoz'un ciddi bir kaci sozu ) serluhasi altmda makaleyi
milllete bir nasihat olmak uzere bir 90k imkar sarf edip fikirler
yorarak kaleme aldigun halde elbette bir husn ti teessur hasil
edecegini umit etmekte iken bilakis su-i tesir vucuda getirdi.
Yirmi seneden beri yekdigeriyle ugrasmayi bir eglence
makammda telakki etmege ahsmis olanlar milletin ittihadi
hakkmda yazilan oyle bir makaleden hoslanmayarak her biri
kendi keyfine gore bir mana vermege her kelimeye bir kulb
takarak bir noktaya cekmege basladi ! .
Suretleri mustakim, siretleri sakim olan bir takim budalalar
akillanrun kisahklanyla
beraber ise kansarak aleyhimde
agizlanna geleni soylemekten cekinmedi ! .
Dogru sozden haz ettiklerini yalancilardan siddetle nefret
eylediklerini soyleycnler benim dogru sozlerimi kabul soyle
dursun son derece de bir gazab ile reddettiler ! . ve maa mafiye
dogrudan haz etmediklerini gosterdiler ! .
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Nasihati seytanet makammda telakki etmek istidadiyla muteid
bulunanlar o makaleyi kiraat ettikten ve bazilan da dinledikten
sonra o istidadlanm isbatta zerre kadar tereddud etmediler ! .
Kendi terbiyelerine benimkini muvafik bulamadiklanndan beni
de o yolda terbiye etmek icin evvela sopalan saniyyen de
vucudumu ortadan kaldirmak ve bu gibi millete nafi nasihatlan
duymamak uzere bicaklar istimaline kadar kalkistilar.
Elhamdullah ala dini'l-islam ced-be-ced musluman oldugum
halde mela-i nas arasmda ismimi Hnstiyan ismiyle yad etmek
gibi bir kustahhga cesaret ettiler.
Devletine, milletine otuz alti sene sadakane hizmet etmis bir
musluman Osmanlmm evladi bulundugum ve kendin ise
elhamdullah Kuran-1 Azimu's-Sanm hafizi oldugum gibi evkat-1
hamseye dahi ala kadrul-Beseriyye mudavemetten bir an geri
kalmadignn halde aslnm neslimi bilenler tarafmdan ismim
Hnstiyan ismine tebdil olunarak Y orgi veya Nikoli yad edildi.
Bunu hangi musluman kabul eder ? Ehaliyi ittifaka davet
etmisim neme lazim idi benden baska musallih yok mu idi. lste
bu cihet hatmma gelince kabahatin kaffesi de bende aldigina
hukm ediyorum lakin ne yapayim milletimin bu suretle
teferrukaya
dusmesini
cemiyyet-i
milliyeme
reva
gormedigimden o yolda bir kec soz soyledim kasma soylemis
ola idi. Bes alti seneden beri gazetelerin enva nesayihle islaha
cahstigi bir milletin mesleklerini zerre kadar tahrife muvaffik
olamadiklanm bildigim halde dusunemedim.cenab-i hakk habir
ve basirdir benim ismim tebdil olunmakla dinim de tebeddul
etmez. Lakin ne faide ki millet ahara karsi beni tekfir edenlerin
musluman olduguna teessuf ettim. Arnn icin avama nasihat
makammda katiyyen bir sey soylemeyecegim biraz da sukut
edecegim, Bakahm amn icipte ne cezaya mustahakk olacagiz.
- Kokonoz ben sana bir sey soyleyeyim mi boyle cehaletle meluf
olan bir milletin islahma cahsmak bir cisim camitten sual
sormaga benzer cunku herifler zincir ile ceksen yola gelmezler.

iane
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Girit ceziresinde simsir melanet rasas hirs adavetle insafsizca
mahv ve na-bud edilen ihvan-1 dinimizin bi-kes ve bi-vaye
kalrms olan aile-i felaket-zedelerine bir muavenet-i milliyye ve
insaniyye olmak uzere mufti-i beldemiz faziletlu haci ali R1fk1
~fendi hazretlerinin riyaset fazilaneleri tahtmda olarak erbab-1
hamiyyet ve gayretten murekkeb tesekkul eden komisyonun
gayretiyle cide edilen ianenin mecmui Kibns Gazetesi'nde
mutalaa olunmusdur malumdur ki muavenet gma degil seha
iledir. Bu kadiyyeden olmak uzere ashab-1 hamiyyet ve
sehavetten piyade yerli zabtiyelerinden bir coklan isbu iane
defterine isimlerini kayd ettirmege gayret ettikleri gibi izmirli
Mustafa efendi nam-i zat on silin vermistir ki sairlerine kiyasen
sayan takdir ve tahsin bir derece deibraz hamiyyet eylemistir. Bu
zata umum Girit islamlan tarafmdan arz-i tesekkur ederim.
Muharrer ve Sahib-i imtiyaz: Ahmet Tevfik
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Say1:9
Tarih: 19 Mart 1312
KOKONOZ
ihtar
Ihtanm galiba dordiincii defa olmahdir. Abone bedelatmdan
medyun bulunan zevat-1 kiram paralan gondermelidirler.
Beyhude avuc s1kmakta mana yok. Cunku ne vakit olsa
verilecektir. Halbuki bedeller pesin olacakr, galiba i§ aksi
anla§Ild1, pesin yerine son kaim oldu.
Pul, kag1t, murenib, murekkeb para ister parasiz i§ goriilmez.
Bunun icin bedelatm surat-r miimkiine ile gonderilmesini
fevkalede rica ederim.
( Ciddi Muhavere )
- Kokonoz ! §U kerime ne dersin ? Zannederim ki : Girit ihtilali
iizerine Yunanistan'm harekat tecavuzkarane ve hukuk .....
Avrupa devletleri tarafmdan nazar-1 itinaya almarak bir care-i
hasenesine bakmak lazim gelirdi. Halbuki simdiye kadar duvel-i
musar ileyhim caniblerinden vuku bulan tesebbusat beman bir
kedinin bir fareyi tahvifi kabilinden oldugu umum tarafmdan
enzar-i teessuf ve hayretle rnusahide olunmaktad1r.
- Avrupa devletleri devlet-i aliyyenin umur-1 dahiliyyesinden
bulunan her turlu ise §imdiye kadar enva miidahale de zerre
kadar kusur etmedikleri gibi hie birini de devlet-i aliyye namma
karh bir surette netice pezir edememi§lerdir.
- Girit ihtilal evveliyyesinde asileri tedmiren tedib etmek uzere
osmaninin vukubulan te§ebbiisatma Avrupa uzattiklan dest-i
miimanaatla asau bir o kadar daha §ImartHar adem-i tedibleri
yolunda Avrupa'nm miidahalasini goren hainler efal-i
cinayetkaranelerini, harekat-i miifessid tecviyanelerini artirdrkca
artirdilar, nihayet duvel-i muazzamanm efkar-i sulhperveraneleri vechile arzu ettikleri imtiyazata da nail oldular.
A vrupa.. devlet-i aliyye tarafmdan ita edilen imtiyazat malume
iizerine Giirt melunlarmm gosterdikleri suveri bir sukuta
tamam1yla kani olarak asayisin iade olundugundan bahsla
'"
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cezirede bulunan otuz alu bin askerimizden kalelerde kafi
miktanmn ikamesiyle ekserisinin geri almmasi munasib gorerek
isi o suretle hitam pezir ettiler.
Bugunku halin yirmi sene sonra mucib olacagi vahameti tahmin
uzre kesf etmekte olan Avrupa devletleri Girit ihtilal ahirinin
zuhuruyla mazlumin-i islamiyyenin her turlu tacavuzat-i
saikasiyla hun-i sehadetlerinin umumiyyetle denecek derecede
reyan olacagi ihtimalini dusunmekte acaba mazur mu idiler ?
Devlet-i Osmaniyyeyi, umur-1 dahiliyyesini arzu-yu vicdanisi
vechile islaha cahsmaktan siddetle men eden Avrupa devletleri
Yunan'm tecavuzat ve taarruzat gayr-1 maraziyyesine mani
olmakta acaba ne mahzur hissediyorlar ?
Ne bileyim ! Yunan'a o iltimatortlar verilmis, ii9 gun ruhsat ita
kilmmis muvaffakat etmedigi halde kuvve-i ceberiyye ile
Giritten tard olunacagi katiyyen bildirilmis, bir numayisten
baska bir sey olamayacagi gun gibi asikar olan top
dumanlarmdan cezirenin etrafmda siyah bulutlar tesekkul
ettirilmis ! halbuki Yunan bunlan davul zurna makammda
telakki etmekten geri durmayarak isinde evam ediyor ! hem
devam ediyor, hemde verilen iltimatonlara - karsi ( ben kendi
reyimle cikmam siz geliniz de cebren cikanmz ) gibi tahkirane
cevaplar vermekten de zerre kadar cekinmiyor !
Acaba Avrupa'nm bu bir dahiliyyesine duvel-i muazzamanm
mudahale etmesi hukuk-1 milliyyeyi muhafaza, asayis-i lazimeyi
iade ve vikaye-i maksadmdan ibaret ise hani ya hukuk-1
islamiyye ? Anlar neden muhafaza edilmiyor ? Yoksa
Yunani'lerin zulm ii itisafi daha hadd-i gayeye varmamis rm dir
? Acaba Avrupamn efkan nufus-i islamiyyeden bir fert
kalmaymcaya kadar sabir edipte andan soma rm zulmun
vucudunu tasdiktir !
Galiba oyle olmah ! cunku Girit ceziresine vukubulan tecavuzu
egerce zuhur eden ihtilal ve fesadm teskinine, asayisin iadesine
cahsmak maksadmdan ibaret oldugunu iddia ederse bendeniz bu
sozu katiyyen reddederim. Cunku asayisin iadesine hizmet
edecek olan bir devlet basina topladigi otuz bin eskiyayi telsih
ederek yalmz ehali-i islamiyye uzerine gosterdikleri hucumlarla
bicareleri bir tane kahncaya kadar mahv ve telef etmege ve Girit
ceziresinde nufus-i islamiyyeden bir fert biragrlmamaga kadar
kasdetmez mi ! egerce Avrupa devletleri boyle bir itikadda
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bulunurlarsa pek buyuk hata ediyorlar cunku Yunan'm Girit'e
vukubulan tecavuzu ehali-i islamiyyesiyle Hnstiyaniyyesi
beyninde ahval-1 mutezadeyi her taraf etmek icin degil bi'l-Ahar
tayinde mutereddid bulundugum bir, veya bir kac devlete
arkasnu dayayipta cezireye bir pence-i istimlak armak uzere
evvelce kutdugu bir tursudan ibarettir.
Yunan'm
Girit tecavuzatma karsi duvel-i muazzamamn
mulayimane bir ! surette davranmalan rm zihab acizanem gibi
Yunan'm bir veya birkac devlete arka verdiginden nasi sayet bu
babda ihbar edilecek olursa bir harp umumiden bun etmelerinden
ileri gelmekte ise nihayet her seyden mahrum olmus bicareler
gibi ellerini ogusturarak " artik caresiz " yollu bir cevap ile
cezireyi Yunan'a vermeli mi demek isteyecekler ! yoksa bu
kuskul nasil bir faaliyetle peklesecek bilemem !
Devlet-i Osmaniyye hudud-1 Yunaniyyeyi nasil bir · kuvve-i
cismiyye ile tahsid eyledigine A vrupa tamarmyla vakif olduklan
gibi isbu tedarikat neticesinin neye muncir olacagmi da
anlarmslardir degil mi Kokonoz ?
Ana suphe mi vardir ? iste sira bu siradir. Avrupa Yunan'm
ayagi celinmis bir abdal misali basi asagiya ayaklan da havaya
dogru gitmesindeki komedyayi sahne-i siyasette temasa etmek
efkennda iseler geri cekilmelidirler ki o zaman okumayanm
ikinci perdesinde nasil bir facialar zuhur edecegini hakikat
nazanyla seyr etsinler.
Kokonoz ! herkesler diyorlar ki : Avupah'lar her seye insaf
nokta-i nazarmdan muhakeme ederlermis.
Bendeniz bunu ikiye taksim ederek yalmz cihetini tasdik ederim
tasdik ettigim cihet surasidir ki egerce Osmanhdan baska bir
devletin memalikinde ufacik bir gurultu bas gosterecek olursa o
zaman A vrupaca her seyin insaf nokta-i nazarmdan muhakeme
edilecegine eminim, lakin memalik-i Osmaniyyede iki kisi
hususi olarak yekdigeriyle bir Arab' da vucuda getirecek olursa o
zaman aradan insaf minsaf kalarak baska bir sey girer ki o da su
Araptayi nasil daire-i siyasete alahmda bir kulahta biz kapahm
cihetidir delil mi istersin ? Iste Misir, iste Bosna Hersek, iste
K1bns !
Egerce umumiyyetle her i~ insaf nazanyla gorulecek ola idi
bugun ne ingiliz Misir ile Kibns'ta ne de Avusturya Bosna ile
herkeste bulunmayacaklardi.
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Yunanh'larm Girit tecavuzu, Avrupa nazarmda adeta bir cinayet
rnakarnmda telakki olunmahdir degil rni Kokonoz ! ctmku bir
devletin ruhsati olmadigi halde taht-i hukumranisinde bulunan
bir mulke hud-be-hud tcavuzatta bulunrnakla sahibinin izni
olrnayan bir haneye girerek icindekileri dokmege haneyi yed
zabtma alrnak uzere her bir erlerini kahr ve tedrnir etmege
cesaret etrnekte hie bir fark gormuyorum.
Boyle bir fiili mutecasir olanlann tedib ve terbiyeleri nasil tabi
bulundugu hukumete ait ise Yunan'a tecavuzat hukuk
sikanesinden dolayi rnuarnele-i lazirnenin icrasi da duvel-i
rnuazzarnaya ait bir rneseledir. Halbuki duvel-i musar ileyhirn
buralanm vazife bile edinrneyerek hukuk-i islarniyyenin pay-i
rnal olrnasma rnuavenet denecek bir nazar bi-kaydi ile bakrnakta
devarn ediyorlar. Yunan, devletlerin bu yoldaki hareketlerini
gordukce Giritten elirni ceker ! .
Fikrin pek dogrudur arkadas zira Avrupa devletleri Yunam
Giritten cikarak isteseler id elleyi mutecaviz zirhh sefineleriyle
cezirenin etrafi rnuhasara edildigi halde Yunan tarafmdan sevk
edilen bes kita nakliyye vapuruyla dort ayhk muhimmat-i
harbiyyenin cezireye ihraci mumkun olamazdi.
Ey bu didisle isin neticesi neye muncir olacak ?
Benirn bu yolda sukutum rnusuki yerine gecer cunku her ne
soylesem rnatuhdur, sacima sapan saphyor diyecekler nasil ki
gecen haftaki gazetern bir zat tarafmdan kiraat olunurken benirn
gibi Kokonoz'un birisi ( atmiz elinizden o gazeteyi, okunacak
~ey bile degil ) dedigi gibvi ! amn icin bu hususa <lair cenab-i
hakk neticesini devlet ve rnilletirniz hakkmda husn ii hayr ile
husul-pezir etsin duasmdan baska bir ~ey dernekten rnazururn.
Kokonoz ! o dedigin adami hen pek eyi bilirirn bazi gazete
okurken tesaduf ederirnde gulmekten bayilmm gazetenin
yazilanm gozlerinin icine kadar sokuyortla yine layikiyla
goremiyor ! hern bilirmisin nasil okur " rnirn okura rnu hi elif ha
rnu ha be o sutun be rnuhabe r o sutun ha rnuha be o sutun be
rnuhabe r o sutun reh " rnuhabere artik gazeteni bu suretle
okuyan adarnmda sozune ehernrniyyeti vereceksin ?
Hayir efendirn ! sahsmm bile nezdirnde zerre kadar ehernrniyyeti
yok, yoksa sozunun. Y olu gelse agzima bile almazdun.
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( Tuhaf Bir Ftkra daha )
Birgun iki seyyah dolasa dolasa bir nehre gelmisler yol
yorgunlugunu gidermek uzere caym kenanna oturmuslar o srrada
karsi taraftan bir tilki kosaraktan gelip hernan suya dalmasiyla
yuzerek caym ote tarafma gecmis tilkinin bu halini goren iki
arkadasm birisi digerine ;
- Gordun mu birader ?
Tilki koca cayi gecipde kuyrugu suya batmadi dernesi uzerine
digeri hen gordun batti demis. Oteki hayir batmadi der dernez
birini hayir barn diye isi uzatmislar derken tilkinin kuyrugu syua
batti idi yok batmadi idiiddiasi buyuyerek iki arkadas bogaz
bagaza gelmisler. Nihayet ote taraftan bir adarn zuhur ederek
bunlan yekdigerinden aymp banstmms bu iki arkadas bans gorus
aldiklan gibi yollnna devarn etmisler. Yedi sekiz sene daha icra-yi
seyahat ettikten sonra bu defa on kisi olduklan halde bi't-Tesaduf
yine nehr-i mezkur vivarma gelerek li-ecli't-Teneffus bir tarafa
oturmuslar. Musahabet arasmda iclerinden birisi ;
- Hatmnda rmdir arkadas bir vakit burada oturuyorken bu caydan
bir tilki yuzerek gecmis idiydi kuyrugu suya batmanns idi der
dernez muhatabi hayir batti idi, batmadi idi, batti idi derken haydi
yine bogaz bogaza gelerek gavgaya basladilar bu hali goren diger
arkadaslan kernal-i hayretle 1~m bir incir cekirdegini
doldurrnayacak kadar ehernrniyyetsiz oldugunu anlayarak heman
rnunazaanm o gunu alrruslardir.

( Muhavere)
- Kokonoz ! bir muskulum var sual edecegim cevap verecek misin
?
- Keskulun mu var ?
- A birader ! bir sozumu dogru anladimgnn hie hatmma gelmez ki :
Benirn bir muskulum var derirn sen keskul anlarsm.
- Camm sen bir keskulum var, sogan getirecegim, corap giyecek
misin ? Demedin mi ?
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- Boyle munasebetsiz sozun ne luzumu var ki soyleyecegim ! hen
sozumu sohbetimi bilmez adam rmyim ?
- Ben sana bir sey soyleyeyim mi ? Bana anamm babamm dilinden
soyle ben oyle keskulden muskulden bir sey anlamam.
- Keskul demedim a birader ! muskul, muskul yani anlayamadnn
bir sey var rm soracagim demek istedim.
- Her soracagm seyi bana nu damsacaksm git sor, anla ben senin
kahyan degilim a!
- Oyle degil kazm ayagi !
- Ya nasildir tavugun kursagi
- Sana soracagnn sana * Sen eskilerdensin elbet bilirsin.
- Eski baba keder
- Y ok a birader eski demekten maksadim ihtiyarsm
- Ha! ... lakirdiyi dogru soyle
- Ey nasil ?
- Elhamdulillal eyiyim biraz evvel basim agnyordu lakin simdi

gecti,
- La havle ve la kuvveten camm nasil soyleyecegimi dinlemege
kararverdinmi demek istiyorum.
- Burasi Parlamento Meclisi midir.
- Kokonoz ! galiba bugun yine soz anlamadigun bir saate tesaduf
ettim.
- Soyledigin Iakirdilar karsihksiz kaldm rm ?
- Oyle sacma cevaplar verecegine daha eyi sukut et.
- Sen biliyorsun.
- Beni dinle. Soracagim sey muhimdir, Akhm basma topla da cevap
ver anladm rm ?
- Ne ya sukut ettin.
- Demek seni usandirdim ha! beni siikutunla koguyorsun oyle mi ?
' Pekala! bir kerre daha gelirsem iki yaz.
- Ne ters herifsin be ? Hem sukut et dersin, hem de sukut edince zir
zir edersin.
- A birader zaten sen her seye aksi anlarsm. Sana sukut et dedimse
efkanm sacma sapan soyleme demektir. Haydi bana vecap verde
gidecegim isim gucum var. Ben senin gibi avareci degilim.
- Tama tamam, oyle ise sor bakahm yine ne yumurtlayacaksm.
- Malum a ...
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- Hayir ! daha neresi malum. Bir sey soylemedin ki malum olsun.
- Ya lakirdi agzimdan cikmadan birden cevap verirsen boyle olur
mu?
-

Ucu bir tarafa ilismis olmah agzmi aciver bakayim.
Vazgec;ecegim ha ! zira uzun ettin.
Peki peki soyle bakalim.
Malum a ...

- Camm malum degil dedim a. yine malum a deyip gidiyorsun.
- A dirader soyleyecegim sey sence malumdur. Lakin alt tarafmi
beklemiyorsun ki.
- Y ahu ! yahu soylernedigin sey hence nasil malum olur.
- Oldun malumdur. Soyleyince anlayacaksm.
- Pakala ! soyle.
- Malum a bizim kuliibe.
- Ha 1 senin evimi tarif edeceksin. Evet bir kac defa gittim
biliyorum. Rani ya su daima her gelene saldmr bir de beyaz disi
kopegin var idi hala o kopek durur mu ?
- Y erin dibine girsin soyleyecek mi de sasirdnn.
- Ha ! sahih bir sey soracaktm. Kusura bakma kulube dedikte
bidenbire senin evdeki kopek hatmma geldi ne hal ise devam et.
- Usandim ha!. haberin olsun.
- Ey devam et dedik a.
- Bizim kulubenin, odasmm, tavanmm, tahtasmm civisinin biri
gecende hareket arzdan bir parmak kadar disanya firlamrs Sayer
benim oglanc1gm basina duserse zarar eder mi etmez mi ?
- Teessuf ederim ki soracagin adanu bulamamrssm,
- Kime sormali idim ? soyle bakayim

- Iunarbaneciys.
- Tunarhaneci kesf sahibi mi ?
- Hayir kesfe hacet yok ki, yakandan tutudugu gibi haydi iceri
- Nereye iceri birader ?
, - Arkada~larmm yamna.
- Hangi arkada~lanmm ?
- Tnnarhane odasmdaki
- Ben deli miyim ?
- Bana sormaya ne hacet bir kerre sualini dusun, o zaman deli
misin, akilh nnsm sende anlarsm.
- Her sualin bir cevabi yok mudur ?
- Evet var.

1"
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- Oyle ise ne cevab vennezsin ?
- Bu sualine tunarhaneciden baska cevap verecek kimse bulamzsm
beyhude nefes sarf etme hem dogru dogru dos dogru. Bir daha
bana boyle sual soracak olursan timarhaneciye seni hen kendi
elimle teslim edecegim anladm rm ?

- Kokonoz ! haberin var rm ?
- Hayir ! ne olmus ?
- Yunan ! Osmanh ile harb edecekmis diyerek Kibns'tan altmisi
mutecaviz Hnstiyan gitmis
- Nereye ?
- Yunanistan'a asker yazilmaga, Osmanh ile harb etmege
- Inanma
- Nasil inanmayayim. Herifler vapura ginnek uzere Tuzla
Iskelesi'ne gittiler.
- Gitsinler
- Ey ! gitsinler gitsinler ama iste gittiler
- Ey gitsinler be herif belki denize seyr etmek icin gittiler
- Hayir is oyle degil bugun haber aldnn vapurla gitmisler papaslar
tarafmdan okunmuslar.
- Ha ! demek herifler olacaklanna katiyyen emin olduklarmdan
okunmuslarda sonra gitmisler aferin be ! akilh herifler imisler
lakin oyle altmis kisinin ne ehemmiyyeti var ! hie olmazsa ya
umdurmah ya dondurmah.
- Isittigime gore daha gidecekler imisler
- Gitmeli ya, gitmeli ya bizim cesur Hnstiyanlannnz pek coktur
lakin birader korkanm bu giden herifler askerin coklugunu
gordukleri anda yurekleri kopacaktir zira bunlar can vermegi
kolay zannediyorlar.
- Belki bu gidenlerin cumlesi de ahretten gelmisler
- Ya ahret Bandobuli Carsrsi midir da bir kapismdan girip oteki
kapismdan cikacaklar ? Hay koca palikaryalar ? Haydik bakahm
oyle elli ile altmis ile bitmez biner biner.
,
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Muharrerin birisi muhim bir encumen mahsusda guzeran eyleyen
bir mubahase-i siyasiyyeden malumat almak merakma duserek
encumen mezkurede aza olan bir asilzadeye sokulup merammi ifade
etmis.
Asilzade -Bu israra vukuf hasil etmege bu kadar siddetle merak
ediyorsunuz ha ?
Muharrer -Evet efendim.
Asilzade -Oyle ama size bu size tevdi edecek olursam bari
muhafazasma muktedir olabilir misin ?
Muharrer -Ana suphe mi edersiniz efendim ? Kendisine tevdi olu nan isran fas edenlerden daha munasebetsiz bir adam
olamayacagnu
fehim
edebilecek
kadar
terbiye
gormusumdur.
Asilzade -Oyle ise benim de o munasebetsiz adamlardan olmadigim lutfen inanarak ifsa-yi israr icin bendenizi mecbur
etmemenizi rica ederim demistir,

l

( Daym Ve Medyun )
Dunyada borclu olmak gibi bir hal yoktur derler oyle derya ! bore
gibi mizac bir sey olmaz bunun daha fenasi nakis ve bed-huy bir
adama medyun olmakta vay oyle bir alacaklmm eline dusen
medyunun haline. Cunku herif isini gucunu ve belki de rahat ve
huzurunu terk ile medyunun muamelat dad ii settende ve cihet-i
maisetinde tekamul ve israfim teftis ve taharriye nasb-i nazar dikkat
eder. Alacagmdan baska bir sey dusunmez, medyunun yedigini
icdigini oturdugunu gezdigini cok gorur daima tasarruf tavsiye eder
ister ki medyun daha borcunun tediyesinden baska bir ~ey
dusunmesin, Yemesin, icmesin uyumasm el-Hasil ne yaparsa yapsm
parayi versin. Mesela daym medyuna hitaben : Camm komsu su
yapmaga ugrastrgm seyler nedir ?
- Medyun efendim hanemin bu ciheti biraz tamire muhtac olmusta
am tamir ediyorum
- Guzel ama simdi tamir icin bir cok para sarf edecegiz,
- Elbet parasiz is olur mu ; parasiz tamir etmek bir usulunu bilir
iseniz fena olmaz.
- Pekala ama bu tamirler felan o kadar elzem midir ?

,.., 1
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Olmazsa yasar rmyim ?
Vay borcunuzun tediyesinden daha ehemm ii ikdamdir ha ?
V eyahut baska bir vadide izac icin :
"komsu senin tutumunu begenmiyorum bana pek muserref
gorunuyorsun butun islerin miras-i yedicedir. Guya dusunecek
borcun yogmus gibi oturupta ordu tecdidi ile ugrasiyorsun oyle
sey olur mu ! hen senin ordu tanzim ve tezyid edisinden hie bir
vakit korkmam, cunku kuvvetimin derecesini gosterdim artik
istedigin kadar ordu tecdid et vazifem bile degil, lakin bore
demekle dogunur malum a ... Boyle seylere sarf edecekgin parayi
zimetine mahsuben veripte borcun daha cabik kurtulsan olmaz mi
? Daha dogrusunu ister misiniz ayib degil a hen sizin su borcu
tediye edebileceginize inanarmyorum a~ edersiniz kendimi temin
icin bana istiglal etmis oldugunuz mahaller ehalinin mutasarnf
olduklan kaffe-i emlak ve esyamn kiymet ve miktanm bilmek
uzere bir defterini tanzime mecbur oldugum gibi sozler
soylemesine medyun ne diyebilsin. bOrcun var ise vermege say
ile birader dayin yuzu gormek kisiye her gun olumdur.
Bir yuksek binamn list katta pencerelerin etrafmi boyamakta olan
bir ressanu
gozetmekte
olan efendinin
birisine
orada
bulunanlardan birisi
Ressanu bu kadar dikkatle temasa etmesinin sebebi ne oldugunu
sual edince efendi
Ben gazete muhbiriyim demis ve bu sozden sail daha ziyade
meraka duserek
Oyle ise daha ziyade merak edecek sey ! eger sizde ressam olsa
idiniz sanatdasmiz oldugundan maharetini temasa eyliyorsunuz
der idim. Halbuki gazete muhbiri ile ressamm arasmda hie bir
munasebet goremiyorum demesi uzerine efendi cevaben munasip
su oluyor ki bir gazetelere yazdigmuz havadislerin ucretini satr
hesabiyla ahyoruz demis ve digeri de
Ey sanki bundan ne cikar ? Oyle bir surette soz soyluyor sunuz ki
merakim azittikca diyerek efendiyi izaha mecbur edince efendi
camm bekliyorum ki sayet ressam su dorduncu kattan asagiya
dogru yuvarlam verirde uzun uzadiya yazacak bir havadise
muvaffak olursam bes on gurus ahnm ne yapayrm coluk cocuk
sahibiyim amn parasuu cikarmanm yolunu aramahynn degil mi ?
Demis.
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Bir usak aldim yanima hizmete
Catn basnn bir budala
.
Gelmez eve kahvede gunduz gece
lste becermekte maharetlice
Ortada kalsa azacak bir yemek
Gizlice yer beklemeden soylemek
Tencere matbahta kahrsa acik
Kus gibi toplar otunu carcapik
Carsiya gitmez usak ister evde
Her yemek ustunden icer bir suda
On gurus ayhk veririm 90k demez
Her ne verirsende ahr yok demez
Hali bulursa otayi alaman
Buldugunu kaldiracak bi-keman
Bah9edeki meyveleri peyledi
Fare gibi hepsini miskin yedi
Agzuna bir tatli limon koymadim
Hep yedi hain kokosun doymadim
Gorseniz ama ne de ahmak durur
Tilki gibi oldugu yerde uyur
Giil de musibet kasnur her zaman
Igrenir elbette bu hale bakan
Soyle kazil tencere sanki basi
Oyle kokar ki usamr kardasi
i~reti var kahide uynar kumar
Kalsa ceybte para . . . . . . calar

,..,.,
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Hem muzevver hem de ne peyder deli
Cumle rezillikte takmmis zili
Bin kerre kovdum yine gitmez serir
Surgulerim kapiyi damdan gelir
Bir gece hiddetle demistim ana
Y ok mu yuzunde bre adam hayya
Bardagi kapn uracakti bana
Gozleri dondu herifin adeta
Perdeyi indirdim o saatte ben
Def ediverdim gazabi ortadan
Soyle mulayim iki soz soyledim
Sen bana bakma a mubarek dedim
Haydi otur keyfine bak arslamm
Al su ufak bahs seyde kohlarum
A vcuna bastirdun iki yirmilik
Yirmiligin de biri geldi delik
A vet dururken daha oyle acik
Sav1~1 verdim oradan carcapik
Bulsa beni yalmz evde demek
Olduracakta bu musibet kopek
Gelmedi hie; basima boyle bela
Caresini soyleyiniz siz bana

( Umumi Ihtar )
Efendiler hazarati ! evlad-1 arabtan gene; bir kadmcagiz birisi
kocagmda digeri uc dort yaslannda iki cocugu ile zevci tarafmdan
terk olunarak gayet sefile bir halde biragilrmsnr.
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Bu bicare garibu'd-Iyar ve pak damin olmakla beraber son
derecede ducar fakr ve zaruret olup tesel etmek icinde yol sokak
bilmediginden uc gunden beri haber ahnnus ve cemiyyet-i hayriyye
hamiyyet-mendam taraflarmdan toplamlan bes on gurus kendisine
gonderilmistir. Kimseye halini arz etmege hicap iffeti mani olan bu
kadmcagiza islamiyyeten, insaniyyeten, hamiyyeten iane etmek
isteyen zevat-i kiramm bu kadmm kim oldugunu anlamak ve
edecegi ianeyi de teslim etmek uzere bulundugu mahallesi sana
neden fabrika memuru Riza Efendi'ye muracaat eylemeleri ihtanru
vazife-i insaniyyemden add eylerim.

Muharreri Ve Sahib-i imtiyaz: Ahmet Tevfik
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Say1: 10

Tarih : 2 Nisan 1312
KOKONOZ
( Ciddi Muhavere )
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Kokonoz ! gazete okuyor musun ?
Girit meselesi zuhur edelinden beri yalmz bende degil herkeste
gazete okumak hevesi o kadar tezayud etmemistir ki insan taaccub
eder.
Tabii, herkes din gardaslannm ahvalinden haber almak ister.
1~ oyle ya ! lakin okuyuPita yalmz anlamakla kalsalar eyi ! haber !
bilen bir soyler bilmeyen bin bes yuz elli. Soyle olsa idi boyle
olacakti. Yok harb olsa idi Yunan'm burnunun diregi, oyle sozler
ki deve guler tas patlar.
Camm senin herkesin kil vikalinden ne vazifen sen benim
soracagnn seye bak.
Soyle bak.
Su Girit meselesi nasil olacak ? Ahval-i cariyeyi hen o kadar
begenemiyorum. Bu babda fikrin nedir ?
Alman teldraflara nazaran A vrupa diplomatlan bu meseleyi deve
kalkmayip yak avutmadan netice pezir etmek istedikleri
anlasihyor, Lakin benim fikrime kahrsa devletler bu hususda bir
noktada birlesmis degillerdir. Zira Italya'nm harekati Yunani
istishab olduguna aciktan umumi ikna etmistir. Duvel-i muazzama
meyanmda Italya'run peyrev oldugu bir devlet daha vardir ki evde
sahriyyet saikasiyla Yunan'm mustefid olmasnu arzu etmektedir.
Ingiltere cezireyi Yunan'a kaptirmamak fikrinde bulunuyor.
A vusturya gozlerini cisim bir noktaya dikmis duruyor ital ya' da
A vusturya' da gozlerini top dumanlanyla kor ederek o noktaya
kabza-i teshirine gecirmek fikriyle yasiyor Fransiza gelince o da
sayet bu sirada bir gurultu cikacak olursa oteden beri goz diktigi
mahalle, bir demiri atmak istiyor Almanya bir gurultu oldugunu
arzu etmeyerek yalmz simdilik hukuk-1 Osmaniyyeyi muhafaza ile
iade-i asayise cahsmak hevesiyle Yunan'm cezireden ihracnn ve
sahib-i mesruuna teslimini istemekle beraber asayisinde adada
istikranm murad ediyor fakat bu iade-i asayis meselesinin Devlet-i
Osmaniyyenin arzu-yu vicdaniyyesi vechile orada bir takim islahat
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icrasiyla rm yoksa Avrupa'nm bundan evvelki mudahaleleri gibi
bir mudahale ile duvel-i muazzamamn istedikleri surette mi
olmasnn etkar eyliyor burasim simdilik mechuldur.
Pekala ! buralanm anladik lakin siz devletlerin yalmz efkar-i
siyasiyyelerini soylemekle iktifa ettiniz bu tezadd-i efkardan ne
netice hasil olabilecegini mubhem birakimz.
Evet orasim da soyleyecegim duvel-i muazzamanm Girit
meselesini sessiz sedasiz yoluna koymak istediklerini soylemis idi.
Halbuki ahiran efkar-i mutezadelerinin buna mani olmakta
edigunu isbat eyledim. Simdi dinle Yunan Girit'ten cikar hem de
bir saatte oralarda nam ve nisam kalmaz fareler gibi deliklerden
baslanm bile cikarmaga muvaffak olamaz Girit'te bir. kerre daha
eskiya narm isitilmez asayis o derece iade edilir o derece iade
edilir ki Girit Hristiyanlan gibi ferun-i sani itlakma bi-hakk seza
olan bir ehaliyi Avrupa'yi da hayrette birakacak bir surette fuyun
misullu daire-i itaat ve tabiiyyete kosarak dehalete mecbur eder
lakin bunlar ne ile olur bilir misin ? Duvel-i muazzama
Avrupa'nm yalanci gazetelerinin yazdigi bir takim makalat-1
kazibesine katan sem ve itibar etmez ve bundan evvel ve lev ki
cuzi olsun verilen imtiyaz temelinden ref edilerek cezirede icrasi
laznn gelen islahat devlet-i osmaniyyenin arzusu vechile ikmal
edildikten sonra devletler tarafmdan buna karsi bir itiraz vuku
bulmaz ve hukumet-i seniyyenin kendi tebaasi hakkmdaki
tedibatma icra edecegi tadilatma Avrupa dest-i mudahaleyi
uzatmaz ve sayer Yunan'm tecavuzat-i hukuk seknanesi devam
ettigi halde osmanhlar tarafmdan ahiran oldugu gibi tediben dairei terbiyeye cekildj.kleri zaman Avrupa sukutu ihtiyar ederde
uzaktan temasadan baska hie bir harekette bulunmazsa o zaman
her ~ey yoluna girer, ve Girit ihtilali de ortadan kalkar.
Kokonoz ! asil meselenin ruhu surasidir ki hazir iki aydan beridir
Yunan'a Girit ceziresinin tahliyesi hakkmda duvel-i muazzama
tarafmdan bir 90k iltimatomlar verilkdigini isitiyoruz, Bu
iltimatom ne olacak ?
Efendim iltimatom, bir devletin diger devlete bir is hakkmda son
teklifi mutezammm gonderdigi bir varakadir ki o devletin ifasnu
teklif eyledigi bir hususi mukellef olan diger devlet kabul etmedigi
halde varaka-i mezkurede muharrir gun ve saatten sonra iki
devletin yek digeri aleyhinde ilan-i harb etmesi labudtur.
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Oyle ise aln devlet tarafmdan Yunan'a iltimatom verildigi sahih
degildir.
Neden sahih olmasm?
Sahih olsa idi simdiye kadar devletlerin Yunan'a ilan etmesi lazim
gelirdi cunku sen oyle dedin.
Evet ! oyle dedim ama ben kanber dediginden o zamanki
iltimatomlan soyledim, Simdikilerin iltimatom tesmiye ettikleri
teklifnameler evvelkilere nissbetle pek ehemmiyyetsiz kahyor.
Neden?
Neden olacak ! iki aydan beridir Yunan gibi kendilerine nisbetle
bir karmca makammda bulunan bir devlete uc dort iltimatom
verdikleri halde hie birinin de semeresini goremedikleri soyle
dursun bazi iltimatomlan da adeta redd edildi.
Buyukluk icinde kucukluk gostermegi sin degil san sayan musar
ileyhin bu defa dahi - artik bilmem kacinci defa olarak bir
iltimatom daha verdikleri bir telgrafnamede beyan olunuyor.
Belki bu defa artik sonu olmahdir.
Bu defa degil
bakahm kac kerre verilecekte cumlesi de
evvelkilerin yerine kaim olacak.
Kokonoz ! bir sey daha isittim. Lakin Girit'te askerlik etmis bir
kac kisi meselenin ash olmadigim soylediler.
Nasil seydir soyle bakayim.
Cezirenin bir cank acmagmda ufacik diger bir ada uzerinde
isplonka Kalesi varnus. Yunart1fer tarafmdan zabt edilmis diyorlar.
Gecende gazeteler de yazmis idi. Halbuki orada askerlik etmis
olanlar" bu kalenin zabti mumkun degildir " diyorlar.
Evet vakian eskiya tarafmdan dediginiz kale zabt edilmis idi lakin
gecen gun gelen bir telgrafnamede duveli muazzama askerleri
tarafmdan tekrar istirdar olundiugu ve isatm tedibiyle Yunan'm
cezireden ihraci icin her devlet tarafmdan alnsar yuz asker celb
ettirilerek Almanya tarafmdan Sevda Limam ile Hanya Fransa
tarafmdan istisna ile isplonka Rusya tarafmdan Retmu ingiliz
tarafmdan Kandiye isgal edildigi beyan olunmaktadir.
Aman Kokonz ! bu is fena sonra o dort
mufessiti Girit'in
icinden kim cikarabilecek herifler demiri ativerirlerse.
Mumkun degil. Cunku her birerlerinin istigal eyledikleri yerler
yek digerine muariz olan dort devletin hie birine nafi degildir.
Hatta bu surette kendilerine o mevkiler bahs edilse de kabul
etmezler.

,.,0

_ J.£L,_ ,.
~J>-ST

-

-

-

-

-

ki

fl~?h

D':';\~

.. b utun cezireyi
.
. za b t etme 1·d·
D eme k h er b lfl
1 IT 1 memnun r~unlr
I
II
ISRARy
ha.
\
Oyle ya ! halbuki bu da mumkun degil, cunku hepsi d\?~ter
~epsinin iste~esi de hepsine m~zrrr, ~ira ~iri~- ~eziresi barb n6l~
1 nazardan brr muselles bahn teskil edildiginden her devletm
mutammah-1 nazaridir. Taksimi mahal olan bu yagh kuyrugu her
biri kendi uzerinde savlet-i tabiiyyelerini gosteren hayvanat
vahsiyye gibi cekismekten ise isi bu suretle neticelendirilmegi
muvaf gik muslihat gormuslerdir. Egerce isin icinde Ingiliz
olmanns olsa idi Girit'in Fransizlara gecebilmesi varid hatir
olabilirdi. Lakin Ingiliz vaktiyle kilelerle altmlar verdigi halde
Girit'in bir Sevda Limam'na bile muvaffak olamarmsken
Fransizlara veyahut sair bir ecnebi devlete kob kolayca kaptmr rm
? Buralanm duvel-I sair pekala bildiklerinden meseleyi Yunan'i
cezireden atarak sahib-i mesruuna iade etmekle hitam pezir
etmege cahsiyorlar.
Hani ya cahstilar da simdiye kadar ne is gorduler ? Bicare Girit
muslumanlan beyhude hedef simsir melanet olup gidiyor !
cezireden gelen mektuplan okudukca cigerlerim parcalamyor.
Devlet-i aliyyenin dest-i samimi olan Rusya bu halleri goruyordu
ne icin ses cikarmiyor dostluk boyle gunde anlasilacak degil mi ?
Hey saskm ! sen daha uyuyorsun. Rusya Girit mazlumlarmm
hallerine aciyacakta himaye edecek ha. Hala Rusya dedigin
dostumuz Yunanistan'm abluka altma almmasma razi olmanustir.
Hani ya cihetinde hainata hunzirane telef edilmekte bulunan
mazlumin-i islamiyyenin muhafazasim bile dusman bildigimiz
Ingilizler taahhud ederek himaye etmislerdir.
Oyle ise Rusya bizim dostumuz degil midir demek isteyeceksin?
Orasnn erbab-i siyaset pek guzel tayin edebilir. Benim bildigim
devlet-i osmaniyye tarih-i teessusunden beri Rusya' dan baska hie
bir devletle carpismanns ve Deli Petro'nun vasiyetnamesi de
Rusya hazinesinde kemal-i dikkatle lufz olunmakta bulunmus
olmasidir ki bundan ne anlasilabilecegi
erbabmm fikrine
muhavveldir.
Pekala devlet-i aliyye bu devletlerin cezireye asker cikarmalarma
raz1 oldu mu?
,
Yunan'm asker cikarmasma razi oldu mu idi ? Herif bud be bud
girdi. Husu~yla Yunan'm girmesiyle duvel-i muazzama askerinin
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girmesi arasmda dunya kadar fark var. Zira Yunan zabt icin duveli muazzama ise tahliye icin girmislerdir.
0 bir oldugundan kendisine muariz bulunmadi. Fakat bunlar dort,
yek digerine de muariz bulunduklarmdan sayet birisi ben cikmam
diyecek olursa diger ucu icbar edecek tabii icbar edilende mudafaa
eyleyecek o zaman al sana bir harb-i umumi ! . . . Halbuki
devletlerin Yunan hakkmda vukuundan ictinab eylediklerindendir.
Oyle ise beyhude iltimatom vermekte ne mana var baska turlu bir
caresine bakmah degiller mi ?
Iste carenin bu turlusunu dusunerek Girit' e asker cikardilar. Hatta
gecen gun gelen bir telgrafta Yunanilerle kansik eskiya ile dort
saat kadar adeta harb ettikleri ve asati bir 90k telefat ile firara
mecbur eyledikleri beyan olunmustur.
Bu gun aldignn bir habere gore hudud-1 Yunaniyyede bulunan
osmanh askeri seksen bine balig olmus acaba Yunan'm orada ne
kadar askeri var ?
Yunan'm hududta bulunan askerin olancasi bi-neticesi yirmi bes
bini gecmedi. Hem de o kadar muntazam o kadar muntazam ki
adeta bir panayir kalabahgi gibi kama kansik hele tuhafi surada ki
silah altma celb ettigi redifleri gidermek icin elbise ve ayakkabi
bulunmadigmdan herifleri yahn ayak baldm ciplak hakkmda
harbiyye nazm hie cekinmeden " Yunan'm kuvve-i harbiyyesi hie
bir devletin muavenetine ouzaheretine muhtac olmaksizm .osmanh
devleti ile harb edebilecek derecededir " demesine insan nasil
kahkahalarla gulmez.
Camm Kokonoz ingiliz hakkmda fikrin nedir ?
ingiliz, kuvve-i bahriyesi mefkud zaifiyyet-i maliyyesi meshud
olan bir devletin daire-i ittifakma kabul edilirse o devlet ne umur-i
bahriyesince ne de maliyyesince ducar-i muskulat olmaz.
Oyle ise Ingiliz eyi demek.
Lste eyiligi bu ! lakin bir kerre kuyruguna bastm nu, artik basma
gelecek belalan, musibetleri sayabilirsen say, bak M1s1r meselesi
ortaya cikmazdan evvel devlet-i aliyyenin hie bir gailesi var rm idi
? 0 mesele ortaya cikar cikmaz pat diye Cidde maddesi zuhur etti.
0 kapamr kapanmaz Anadolu Ermeni vukuati bas gorterdi,
Ermeni mezalimi , yaygaralan asimane 91kt1. Ingiliz gazeteleri
91ghg1 bastikca A vrupa yerinden sarsildi. Bin zahmet ile o da
bastmldi oradan 90k gecmedi istanbul dahiyye-i ahiresi meydan
aldi. Hayli musluman kanlan dokuldu. Yine Ermeni mezalimi diye
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Ingiliz evrak-i havadisi feryada basladi. Ittihaz edilen tedabir-i
saibeii sayesinde anmda onu almdi, 0 sirada Horan cihetinde
vakia-i Duruz zahir oldu. Anlann tedibatiyla ugrasilmakta iken
Girit'te ufak bir ihtilal canlandi ve nihayet is simdi bildigimiz
dereceye kadar geldi. Hep bunlarm sebebi devlet-i aliyyenin
Ingilizden yuz cevirmesiyle Rusya'nm daire-i ittifaka girmesi
yuzunden hasil oldu. Bir burudet bizi milyonlarla liralar mutazarar
ettigi halde on gurus faide goremedik. i~te Ingiliz'm hali boyledir.
- Arna maned herif ha bakahm daha neler cikaracak.
- Kim bilir ? Osmanh ile olan bu burudet devam edecek olur ise
artik otesini tayin edemem. Lakin zannederim i~ yoluna girecek
zira biirudetin indifaini gostermektedir.
- Camm su gailede bir taraf ola idi de bizde arttk kuvve-i
bahriyyemiz rslah ve tezyidine gayret ede idik.
- lnsallah insallah bakmda her seyimizin tarik-i intizama girmesi
esbabnu miisebbebii'l-Esbab olan halak-1 alem buyururlar.
- Insallah Kokonoz insallah.

Mahalliye-i Havadis
Baf muhbirim tarafmdan aldignn bir mektupta kasaba-i mezbure ve
kurrasmda Yunanistan haseratma iane toplanmakta oldugu yazrliyor.
Bu sirada osrnanh terbiyesiyle perverde olmus ve osmanlilann
bahadrrhgmi tamamiyla takdir edenlerden bulunmus olan bir
Hristiyan vatandastan dahi iane istenilmis ve fakat " baykus bile bir
hayva oldugu halde yutacagi kemigi evvela kicmdan cikip
crkamayacagim muayene icin olcer duger de andan sonra yutar bu ise
oyle de degildir. Yunan osmanhya karsi kendi iktidanm bilmez mi ki
harbe girisecek ?
Eger akli basmda ise yumurtalarmm iizerinde oturup civcivlerini
cikarmaga baksm benim oyle para vermek icin Yunan'a borcum
yoktur.
" Ben pararm Yunan haseratmdan daha eyi yiyebilirim " cevabim
verrnistir.
( Kokonoz)

,.,,
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aferin ! akilh vatandas hakikati ketm etmeyen boyle fikirli, mevsuk
....... Adamlan insan nasil tebrik etmesin koca vatandas. Allah seni
nasil bilirse oyle yapsm.

Havadis
Bu sene de cikan vatan gazetesi Girit muhbirinden ahp 638 numrulu
nushasmda derya nesr eyledigi mektupta cezire-i mezbure cari olan
ahval-i vahsiyaneden bahs ettigi Strada ehali-i islamiyyenin nasil bir
suret-i celadane ve barbarane de katl eylediklerini soz delane bir lisan
ile beyan etmekte bulunmus ve ahval-i mezkureyi bazi devletler
sofrasi kulliyyen inkara mutecasir olmuslarsa da katl ti telef edilen
mazlumin tekrar mudeffinlerinden ihrac olunarak munekkerlere bi'lErae isbat-i muddea edilmis oldugu dermeyan kihnmaktadir.

Muharrir ve Sahib-i imytiyaz: Ahmed Tevfik
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Sayi : 11

Tarih : 16 Nisan 1312
KOKONOZ
( Canib-i Viladette Sadir Olan Beyannamedir )

Vali:
( Valterec : Sendel )
Sevketlu Turkiya Padisahi ve hasmetlu Yunan Krah hazrati
beyninde Hafya ki hal-i harb vucuda gelmis
Ve devleteyni misarul-Ileyhuma beyninde muhasamat-1 mevcude
olacagi muddet zarfmda Kibns ceziresi dahilinde intizam ve asayisin
muhafazasi icin ittihaz-1 tedabir olunmasi munasib gorulmus olmagm,
Binaen ala zalik Kibns ceziresinde bulunan kaffe-i eshasm asayis-i
umumiyyeyi mahall-i ictima ve cemiyyet ve alaylara istirakten ve
cunku asayis-i umumiyyenin ihlalini muntecc olabilecek bir hale
nevuma bir fiil veya zu u lafz yahut vaz ve hareket vasrtasiyla
sebebiyyet verenler yahut oyle bir hali davet edenler oldugu takdirde
ve hamit mesuliyyeti bilakis kendilerine raci olacagi cihetle o gibi
hallere sebebiyyet vermekten yahut anlan davet etmekten ictinab
eylemelerini ben ( senet - Mayktl ) ve ( senet - Core ) nisan zinisanmm - saniyyesi hamillerinden cezire-i Kibns Vali ve Serdan (
Valter - Cozef - Sendel ) isbu ile sediden tenbih ve emreder.
Ve bu kaza kaimmakarm yahut muhafaza-i asayis memuru
tarafmdan taleb vukuu uzerine derhal dagilmayan her hangi ictima ve
cemiyyet yahut alaym ahvalilin icab ettirebilecegi kuvvetin istialiyle
dagmlacagim ve her kim salifii'z-Zikr vech uzere bir hal hudusuna
sebebiyyet verir ise heman ahz u girift eyleyerek hakkmda bir mucib-i
kanun icra-yi muamele olunacagmi ihbar eylerim.
lsbu 1897 senesi sehr-i Nisan'm yirmi ucuncu gunu Lefkosa da ita
olunmustur.

( Cenab-i Hakk Kralice'ye Muayyen Ola )
Ba-Emri imza olunmustur,
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Mustesar-i Vilayet
Artur Yunig
Ciddi Muhavere

- Kokonoz ! ne var ne yok.
- Sen otuz iki mahalleyi bir saatte dolasirsm gitmedigin yer kalmaz.
Yine gelir ne var ne yok benden sorarsm.
- A birader hen ne kadar dolassam isittigim havadislere sen bana
sahihdir demeyince itimad etmem. Amn icin her vakt seni taciz
ederim.
- Dogrudur kafan kalm oldugunu bilirim bir sozu beynine gecirmek
icin gun vakit Iazim. Her geldiginde de gunesle beraber damlarsm.
Acaba Kokonoz efendi kahvesini icerde mi, keyfini cattm mt
demezsen esek ahira girer gibi selamsiz sabahsiz iceriye dalarsm.
- Kokonoz sabahtan bu tekdir oldu mu ya
- Hayir ! tekdir degil, adeta dogrusu bir soz daima geldiginde bu
kadar erken gelme. Iceriye girdiginde selami unutma anladm rm ?
- Anladnn pekala simdi soyle bakahm ne var ne yok.
- Sen ne istedin bakayim,
- Benim istedigim Nisan'm yirmi besinci Pazar gunu aksarrn
alafranga saat sekizde Rum'lara bir telgaraf gelmis, asakir-i
sahanenin pek buyuk muzafferiyyetlere mazhar olduklan beyan
olunuyormus,
- 0 telgrafm bir suretini o aksam bana getirdiler.
- Aman Kokonoz yammzda m1d1T ?
- Evet iste surada duruyor.
- Liitfen okur musunuz.
- Okuyayun dinle ; Madi Ovasr'nda gayet kanh ve imtidadh bir
muharebe neticesinde Yenisehir Osmanh'lar tarafmdan zabt edildi
Yunani'ler 3.000 telefat verdiler Preveze'ye top atan zirhhlardan (
Ipsara ) nam-i Yunan zirhhsi kaleden anlan toplar iizerine fena
halde rahne-dar olarak kendini karaya etmistir, "i~te telgraf bu. "
- Ey bu telgrafa ne diyeceksin ?
- Bu telgraf Hristiyanlara gelmistir , lakin tab ii nesr etmek islerine
gelmediginden muebbeden kurek cezasiyla mahkum olmustur,
Sihhatma kimsenin bir diyecegi yoktur. Zira Misir' da nesr olunan
Fransiz gazetelerinden ( Ejipsiyen ) nam-i gazetede dahi nesr
edilen telgraflarda Osmanh kahramanlarmm muzafferiyyetlerine
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<lair pek 90k havadisler oldugu gibi Ingilizce gelen bir telgrafta
bunlan teyid etmektedir.
Demek oluyor ki Preveze istihkammdan atilan toplar Yunan'm bir
de zirhh gemisini banrmistir. Bu pek buyuk muzafferiyyettir.
Degil mi Kokonoz ?
Subhe ne ! daha karaya dustugu beyan olunan zirhlmm nasil bir
dehsetli zirhh olundugunu bilsek krvira krvira oynarsm.
Aman birader. Sunn biraz tarif et bakayim. Keyfim katmerlensin.
Lakin sekeri sana ait olmak uzere katmerlenecek keyfinden biraz
da bana vereceksin ?
Camm isi yine tuhafhga dokme su gemiyi vasf et.
Efendim bu gemi balrriyye mekteplerimizde terderriis eden
talebimize numune olarak gosterilen Yunan'm karadi ile yaptmp
hala esmamm tediye edecegi en cisim en kuvva en metin en
dehsetli bir zirhhdir ki, bunun bu suretle mahvi Yunan'm kolunu
kanadiru kirrmstir.
Acaba Kral' m bundan haberi var rmdir ?
Tabii boyle kuvve-i balrriyyeden kism-i azami mahv olur da Kral
haber almaz olur mu?
09 bin kisi de telefat vermisler, Zannederim telgrafname oyle
diyor.
Evet ! lakin oyle bir hucumda oyle bir kanh muharebe de uc bin
telefat verdiklerine ben o kadar inanrmyorum.
Demek mubalaga nu edilmis diyeceksin.
Hayir daha ziyade olmak laznn gelir. Bu telgrafname telefati
tahmin iizerine yaznusnr, Harb hitam bulupta laseler bir I,ki ii9
diye sayilmaya basladigi zaman isin ash meydana cikarak ii9 bin
tahmin olunan telefatm bir de bakarsm ki adedi dort bine cikar.
Pek devr-i endissin Kokonoz birader bunun da ihtimali vardir,
Subhesiz ! cunku telefati tahmin eden adam isar muhmini degil a
gazete muhbiridir. Carn isterse aln binden dutturur istemezse ii9
bin den iki bin den tahmin eder.
Lakin Kokonoz ! bundan evvel gelen telgrafnameler bizi ne kadar
dil-hun etmis idi.
Evvelki gelenleri soyle dursun hala daha iki gun evvel gelen sirket
telgrafmi gormedin mi bicareler hayallerine o kadar vesat
vermisler ki Yanya'dan
bakmda Yunan tarafmdan taht-i
muhasaraya ahnacagnu soylemege cesaret etmislerdi,
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Demek o telgraf sirketler tarafmdan o suret ifrag olunmus bir sey
idi.
Bunda suphe edilecek mahal var rm herifler maraziyeden
kederinden catlayacak degiller a baktilar gorduler her telgraf
Yunan aleyhinde bu da cekiler belalardan degil cunku zehir
leniyorlar ne yapsmlar bizim galibiyyetimizi
kendilerine
kendilerin maglubityyetlerini bize atf ederek bir yelgrafname
donup keside ediyorlar.
Istanbul' dan Nisan'm yirmi dordu tarihiyle varid olan bir
telgarafnamede
diyor ki Gazi Osman ordu-yu humayuna
mufettisligine hareket etti Y eni Sehir orasma hakim son istihkam
olan ( Karanberi ) siddetle tahrib olunuyor. Asakir-i Osmaniyye
mutevaliyyen muzafferdir. Yunaniler toplanm geri cektiler
Preveze de Yunaniler makhurdur bu telgrafnamenin sihhatma ne
diyeceksin ?
Gazi Osman Pasanm ordu-yu humayun kumandanhgma tayin
buyuruldugu sirket telgrafnamelerinden
birisinde muharrirdir
musaru'l-Ileyhin hududa muteveccihen hareket ettigi de mezkur
telgrafm cumle-i havadisinden bulunrnustur.
Nisan'm yirmi altmci gunu tarihiyle der saadetten varid olan bir
telgrafname
dahi muzafferiyyetimizi
muallem
ve diger
telgrafnameleri mueyyed bulunuyirmus diyorlar.
Evet iste anmda bir suretini simdi getirdiler.
Rica ederim lutfen am da okuyunuz.
Eyi ama artik fazla gittin biraz da ihtiyarhguna hurmet et de beni o
kadar yorma al vereyim de sen okuyu ver.
Istedigin ricaya karsi beni redd etmek muvafik insaniyyet degildir.
Ben senin gibi okuyamam okusamda ziknim kabadir anlayamam.
Hay kahn kafah herif hay e. gavabetin bu derecesini de gormedim.
Ey ne yapahm Allah vergis. ltiraz edebilirsin?
Ka9 aydrr huzuruma gelip gidiyorsun zerre kadar istifade
edemedim.
Buna mt taaccub edersin. Bilmiyor musun ki senelerce birlikte
bulnduklan benim kadar da istifade etmeyerek ( eski hamam eski
tas ) kasnuslardir.
Ne hal ise sadedten cikmayahm ne yapacaktik. Ha ! telgrafnameyi
okuyacaktik degil mi?
Evet ! bunun icin kocaman bir de rica etmis idim.
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Pekala dinle dersaadet fi 26 Nisan 97 saat 9 dakika 30 kable'zZeval.
Vaki olan son muharebelerde dahi asakir-i sahane galip gelerek (
Yeni Sehir )'i zabt etmistir. Yanya'ya dogru yurumekte olan
Yunani'ler telefat-i azimeye ducar olarak ricat etmisilerdi. Anladm
rm iste bu da oteki telgrafnamelerin muhtasiran aym demektir.
- Demek bu halde Yeni Sehir'i Osmanh'lar elde ederek ileriye
dogru pay endaz muhabet ve secaat oluyorlar.
- Yeni Sehir'in icinde yuva yapmak icin girmediler elbette ileriye
dogru yuruyecekler
- Oyle ise Yeni Sehir' e kadar olan mevaki-i muhimme ve bilad-1
muteaddide de bu gun Osmanh'lar dest-i tehiresinde bulunuyorlar.
- Artik orasim da sormak abes degil midir ? Y eni Sehir' e geldikten
soma askerin gectigi yerler dusman elinde mi kahr.
- Nerede ise donanma-yi humayun'da oralara vasil olmustur, Zira
bogazdan geceli epeyce zaman olmus.
- Tabiidir ki donanma-yi humayun'un en kuvvetli kismi Selanik
cihetine gidecektir. Ve ahnan malumata gode de gitmislerdir. Bir
rivayete nazaran galiba iki krtasi da Girit sularuna azimet etmisler
elbette bir iki kitasi da Praveze cihetlerine hareket eylemislerdir.
Zira telgrafnamelerin birinde " Osmanh Donanmasi'yla Yunan
Donanmasi'mn yek digerine tesaduf edecegi muhakkaktir "
denilmistir.
- Donanma-yi Humayun' da yetisecek olursa o zaman is baska bir
suret kesb eder ki o da Yunan gemilerinin Preveze Kalesi'ni top
gullelerine hedef edememelerinden nasi Pire'ye dogru yol
almalanndan ibarettir.
- Yunan Donanmasi Preveze Kalesi'nden anlan toplara mukavemet
cdemedigi halde istihkama bir de muteharrik inzimam edecek
olursa artik harbiyye-i Yunaniyyenin li-ali't-Tayin alabildiklerine
gideceklerine suphe mi vardir ? Zira bir istihkama karsi
mukavemet ve mudafaadan aciz kalan bir gemi bir de koca
donanya mukabilede bulunamayarak kendisini muhafaza edecek
cihet hangisi ise oraya sigmmaya ve beceremedigi halde o gune
kucuk tahrik cerh-i firara musaraat eylemege mecbur olacagi
bedihidir,
Binaen aleyh simdiye kadar varid olan gerek resmi ve gerek gayr-i
resmi telgrafnameler bi-hamdullah teali asakir-i Osmaniyye'nin
muzafferiyyat-1 mutemadiyyelerini gostermekte oldugundan yine

-
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inayet-i rubbaniyye muayyenmuz olarak 90k severiz. Hitam-1
muzafferiyyetimize <lair telgrafnamelerin viiruduna umit vanz.

Osmanhlanz askerimiz sir-i jiyandir
Simsir veladetlerinin her yeri kandir
Savletleri ama ki aduvye ne yamandir
Olmek bize meydan
ol visandir
Gaziyiz eger kalsak olursanda sehidiz
Osmanhlanz narmrmzr duysamz ida
Havfmdan olur mutekif guse-i ahfa
Ecza-yi vucudunda olur zelzele peyda
Zira bizi Kokonoz'umuz olum dehseti asla
Gaziyiz eger kalsak olursanda sehidiz
Zira iki yuzden de bila suphe saidir
Top patlasa ahenk-i letafet sanmz biz
Meydan viga icre bizi etmede tehziz
Lakin yine Osmanhlar eyler bunu temyiz
Etmez bizi ducar hiras hancer ser-tiz
Gaziyiz eger kalsak olursanda sehidiz
Zira iki yiizdsende bila suphe saidiz
Meydan viga asker ada ile dolsa
Her ferdi hirer ejderhun-har dahi olsa
Kurtulma ne nereye kacsa sokulsa
Nam alrmsiz alem bilir elbette sorulsa
Gaziyiz eger kalsak olursanda sehidiz
Zira iki yiizdende bila suphe saidiniz

Yan~
Gecen nushamizda Degirmenlik'ten Lefkosa'ya kosan Hnstiyan
delikanhlanna <lair tafsilati ahnnustir.

-,o
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Bunlar yedi kisiden murekkeb imisler. Her biri bir devletin
ismiyle tevsim edilerek kosusturulmuslar
iclerinde evvelce
tecrubesi kerrat ile icra olunarak diger altuyi fersih gecmis olamn
ismini Yunan koyduklan gibi en zayifi cumlesinden geri kalmakta
maharet kesb etmis olam da Osmanh ismiyle tevsim olunmus ve
digerleri de hirer devlet isimleriyle tesmiye kilmrmslar.
Vakta ki i~ bu suretle hitam bulduktan sonra Degirmenlik'ten
sehre dogru kosmaga baslamislar ve nihayet en ziyade kosan ve
Yunan ismini alanm Emya Milya karyesine gelir gelmez bir ayagi
topal olmus ve en zayifi olup en arkada kalan ve Osmanh nammi
alan ise cumlesinden evvel Lefkosa'ya girmis. Tuhaf degil midir?
( Kokonoz)
Topal nerede kalmis ? Acaba sehre gelebilmis mi ? Y oksa ! ...

Muharrir ve Sahib-i imtiyaz: Ahmet Tevfik
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Say1: 12

Tarih: 30 Nisan 1312

KOKONOZ
( Tebrik-i 1yd )
Bugun Iyd-i Said izha'mn ibtidasi bulunmak hasebiyle bi'l-Cnmle
muminin-i muvahhidin-i mesrur el-Fuad olarak zebh-i kavanin ve
tebrik Iyd-i muserretkarine setaban olmuslardir.
Cenab-1 hakkla nihayetsiz kamd ve suna olsun ki bizi bu Iyd-i
mubarekeye muzafferiyyet ve mesudiyyetle yetistirrnislerdir.
Boyle bir bayram icinde iki Iyd ile kariru'l-Uyun olan islam
kardaslannnzi tebrik eder ve bu gunde evlad ve iyalinden devr olarak
dusman karsismda martin kursunlanna gogus kereminde bulunan
mucahidin-i islamiyyenin mansur ve muzafferiyyetleri ve azim-dar
cennet olmus suheda-i muminin'in garik lecce-i bahr rahmet
buyurulmasi ve devlet-i ebd-i muddet Osmaniyyenin ilelebed pay-dar
olmasi duasi icabet numasmi isal kabul-gah ahadis etmekle hatm-i
makal eylerim.

Af\
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Tarih : 14 Mayis 1312

Say1: 13
KOKONOZ
Muhavere
-

-

Kokonoz
Efendim
Bugun seni keyifli goruyorum
Ha ha ha ha
Camm ne guluyorsun.
Ha hahaha
Soylesen a Kokonoz ne guluyorsun
Keyfim var keyfim
Ne hayr ola
Hayn serri yok keyfim var ve's-Selam
Camm anladik sebebini soyle
Y ok herkesin keyfine kansilmaz benim bu gun var istedigim kadar
gulecegim.
Ben gulme demiyorum a yalmz sebebini anmamak istiyorum.
Sebebini anlayipta ne yapacaksm
Ben de gulecegim
Bu keyf bana ait oldugu icin kimseyi istirak ettiremem.
Camm Kokonoz her vakit sualime cevap almak icin sekiz bin
temenna dokuz bin rica on bin istirham
Ne o gordun mu iste ben guluyorum sen kiziyorsun
Demek soylemeyeceksin.
Soyleyecegim ama gulmeyeceksin
Peki
Sabahleyin yerde oturuyordum birisi bir mektup okuyor idi
azmadan birisi o kadar medh ediyorlar ki sorma gitsin.
Elin medh olunmasmdan sana ne
A babam dinle de sonra itiraz et
Haydi dinliyorum soyle bakahm
0 adam icin alim imis, fazil imis, sadik imis, felanmis kulanrms
gibi bir 90k ahan " mis " 'Ii kelimeler
0 alim imis felanmis sana ne

A 1
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Sen boyle her soyledigince sana ne gibi bir sual cikarma
soyleyeceklerimi dinle
Soyle bakahm demek bize yalmz dinlemek size de soylemek duser
oyle mi
Mektup okudun mu bitti dusundum dusundum o zatm haiz oldugu
sifatm kaffesi bende var kendimi o am kendim zannediyorum.
Kokonoz yine sasalanmaga basladm
Sen sakann zannediyorsun
Hele mektubu gormeli idin ne kadar " mis " varsa bu adam am
haiz
Anslasildi Kokonoz sen bu gun sebrebeni soyluyormussun
Ne icin birbirimizden hie farkumz yok
Ey simdi ne yapacaksm
Mektup gonderilen zate seref musabehtim o zatm evsafnn havi
mektubun mursiline yazacak ne kadar ahlak hamidesi varsa
anlayacak tamam her tavn her huyu bana benzedi mi ben isimi
bilirim.
Rodoslu Hamdi
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Tarih: 28 Mayis 1312

Sayi : 14
KOKONOZ

( Ihtar ile kiif;iik Rica )
Abonat efendiler :
Gerek Lefkosa' da gerek cezire dahilinde bulunupta bedelati
gonderilmeyenleriniz icin ihtar rica yazmaktan artik usanmis bikrms
oldugundan bedelan godermemege epeyce niyet etmis olanlanmz bari
simdiye kadar aldigimz gazeteleri geri gondermelisiniz ki kagn
paralanm olsun gayb etmeyeyim. Egerce anlan da gondermez iseniz
mecburen bendeniz de artik gazetenin arkasmi kesecegim gibi on dort
nushaya kadar olan ihsammm da kimlere oldugunu ilan edecegime
katiyyen emin olunuz.
Bundan soma ki nushaya kadar bekleyecegim. Haber de
gondermeyecegim.

1
Askerler acaba nar-i mucessem misiniz siz
Bir lemhada ada-yi butun ettiniz ihrak
Bir lahzada hak bede kaldmiz ilhak
Yoksa meliki'l-Mevt ile hemdem misiniz siz
2
Her savletiniz inlediyor ru-yu zemini
Nim-i dehsetiniz titretiyor dusman dini
Seyr etmek icin gokte melekler size nazir
Allah' a da sevk eyledi Cebrail emini

3
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Devletleri hayrette birakti bu gazamz
Doldu demm-i ada ile meydan vegamz
Geldi akarak hun-i sehadetleri iste
imdadunza oldu ~itaban-1 ~uhedamz
4
Dusman da sasirdi yolunu savletinizden
Y erler bile ler-zan oluyor dehsetinizden
Sunguleriniz lema-fe~an oldu mu bir gez
Seyr eyleyenin akh gider heybetinizden

5
Her hamlede serdikce siz ada-yi zemine
Meydanda zafer sesleri basladi tanine
Sad ettiniz Allah bilir ruh-i beni'yi
Takdis olunur hizmetiniz din-i mubine

6
Lazim rm size rutbe nisan soylemek asker
Siz olmus iken boyle buyuk rutbeye muzaffer
Bin rutbe denir saati bu sanh gazanm
Zira olamaz mur-i zayif asrla hem-ser

7
Asker olanm yarasidir sanh nisaru
Meydan gaza icre olum, rutbesi sam
Gazidir eger kalsa olurse ne saadet
Layik rm ka9rrmak bu saadetli zamam

8
Bin rutbe nisan alsa yine almaz o asker
Harbte alman yara gibi rutbeye muzaff er
Zira-bri kamdir olumle olur efna
Lakin oteki rutbe gider kabre beraber
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9
Gerci size layik o meratib o nisanlar
Siz doktunuz Allah yoluna su gibi kanlar
Terk ettiniz evladunzi ehlinizi hep
Canlar artarak geldiniz ey sir-i jeyanlar
10
Her evde birakti niceniz hayli nufusu
Kaldi kiminin kosede o nazh arusu
Dunyayi unutturdu size hep isitince
Meydan vega icre cikan nara-i kus
11
Bir savlet-i sirane ki gosterdiniz ilhak
Hatirlara geldi o zaman hayder ii hmdik
Titredi butun cism-i aduvviyi o mahabet
Arzunuza Allah sizi kildi muvaffak

Muharir ve Sahib-i imtiyaz : Ahmet Tevfik

IV
Kaynakea
1. Osmanhca - Tiirk~e Ansiklopedik Ltigat,
Ferit Devellioglu.
2. Kamus-i Tiirki, Semsettin Sami.
••
3. Kibns'ta Basin Tarihi, Cemalettin Unlii.
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