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ONSOZ
Bu mezuniyet tezi eahsmasi, Yakm Dogu Universitesi FenEdebiyat Fakiiltesi Tiirk Dili Ve EdebiyatI Bolumti'ndeki
Osmanhca Lisanmm geli~tirilmesi ve daha · da ilerletilmesi
amaciyla kaleme almnnsnr.
Cahsmada, K.K. T .C._ Milli Ar~iv Ve Arasnrma dairesinde
bulunan Osmanhca gazetelerden birisi olan " Kokonoz Gazetesi "
se~ilerek yapilnnsnr. Bu gazetenin 16 - 22 sayilarr incelenerek
Osmanhca'dan giiniimiiz Tiirk~e'sine cevrisi yapilmisnr.
Kar~da§tig1m bazi engellerde, okulumun bana ogretmi~ oldugu
metotlardan faydaland1m.
Bu ~al~malar1m1 yaparken beni yonlendiren degerli Boliim
Baskamm Doc. Dr. Biilent Yorulmaz'a, sevgili ders hocalarun
arasmda yer alan Arapca Hocam Mustafa Kemal Kasapoglu'na
tesekkurlerimi sunarrm, Ayrtca bana bu gazeteyi sunan Arsiv
miidiirii ve personeline de saygilarmn sunmayi bir bore bilirim.
Saygdar1mla
KORHAN TASDEMiR

II

KOKONOZ GAZETESi
GiRiS
Bizde ilk mizah gazetesi Kokonoz'dur. On bes giinde bir
yaymlamyurdu- ilk sayisr 27 Kasun 1896 ( 27 Tesrin-i Sani 1321 )
'de eikmrsti, Yazari ve imtiyaz sahibi, Zaman Gazetesi
yazarlarmdan Abmet Tevfik Efendi idi. Ahmet Tevfik Efendi,
Tiiccarba~1 Haer Dervis Efendi ile anla~amayarak Zaman
Gazetesi'nden ayrtlnns ve Kokonoz'u 4;1karmaya ba~alam1~b.
Dort sahife balinde cikan bu mizah gazetesinde, yazilarr kimin
yazd1g1 pek belirtilmemi~tir. Kokonoz'un idarehanesi, once "
Zaman " Matbaasi'nda, daha sonra da " Kibrrs Adasi'nda Lefkosa
da, K1br1s Matbaas1'nda " idi. Bu gazete, simdiki Biiyiik Han'm
bir odasmda cikanlmrsn.
" Kokonoz " , ilk sayismda programm1 ~oyle ciziyordu. "

meslegimizi uzun uzadlya tarife hacet yoktur. Bir mizah gazetesi'nin
yazacagi $eyler tabii tuhufliktan ibaret oldugundan, Kokonoz da her
yazd1g1 fikrantn okuyucularuu eglendirip giildiirmesine gayert
edecektir. "
" Simdiki sahu-i matbuaua on bes gunde bir isbat« vucud edecek
olan Kokonoz 'umuz ragbet-! umumiyyeye mazhar olursa, haftada bir
def a olmak uzere nesr otunacakur. "
Kokonoz, 17 - 9 - 1897 ( 1 Tesrin-i evvel 1312 )'de 23. sayismda
isim degistirerek " Akbaba " adiyla eikmaya baslar.
Ahmet Tevfik efendi l - 5 - 1910 tarihinde Mirat-r Zaman'm
kapanmasmdan sonra Kokonoz'u yeniden yaymlamaya baslar.
Fakat bu defa Kokonoz ancak 9- say1 devam edebilmi~tlr, 28
Haziran 1910'da kapannusnr.
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KOKONOZ
Ciddi Muhavere
-

Kokonoz musalihanameye dair hala
Haytr sahih olarak bir havadis yok.

bir havadis

alamadin

mi ?

- i$ittigime gore devletler hala Tesalya'ntn Yunan'a iadesi icin
tsrar edip duruyorlarmts: Hatta ajans telgrafndmelerinin verdigi
haberlere baktlsrsa Almanya zat-1 $ahaneye bir name yazarak
Tesalya'nm Yunan'a verilmesini tavsiye eylemcy.
- Eger her soylenilen soze inamlacak olursa vay halimize. Bak hir
bir sahih-i havadis alabilir miyiz. Bu gun bir telgraf goruruz sir/
aleyhimizde yann bir gazete de bir bende tesaduf ederiz: Batun
butiin lehimizde simd! bunun hangisine inanmaliytz:
- Geren Pazartesi gunu nesr olunan bir ilave de okudugum bir
telgraf gece uykulanmi kar1rmf$ idi. Ne zehr $ey butun halkt
zehirlemis idi.
Efendim o gazete devlet aleyhinde tisan-« ecnebi uzerine nesr
edilir bir gazetedir ki o telgraflar hep o gazeteden tercume
edilerek nesr olunur. lnsan oyle ilaveyi eline bile almahdirlar.
<;unku insam zehirlemekten baska bir seye yaramaz:
- Sahih Kokonoz ! Pek dogru soyledin. Lakin insan ktsmc acildir
acaba bir eyi havadis var mi diyerek almak istiyor, halbuki alinca
da eyi havadis alaytm derken zehirlenip gidiyor.
- Ben ahaliyi hakstz gormuyorum elbette guze! bir havadis almak
icin paray: actmazlar, Lakin insaf edip de bir takim yalan yanlt$
telgraflan nesr etmemelidirler.
- Lakin dogru havddisl de nereden almah, her gazetenin fikri
baska yolda kimi $Dyle der kimi boyle der.
- Arkadas ben sana bir $ey soyleyeyim mi i$ittigin havtuuslerin hie
birine de inanma. Vakian muzakere-i salhiyye devam ediyor.
Lakin $erait-i salhiyyenin neden ibaret olduguna hatta sefertum
tercumdn ve bas katipleri dahi vakif degillerdir. Gazeteler her ne
yazarlarsa yalntz bir fikirden ibarettir. Tesalya kuast iade
edilecekmis yalan. Ne asls var ne astan: Vukela adem-i iade
hakktnda sebatkaliane tsrar edip duruyorlar.
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Zfit-1 sahtine Tesalya'nin iiidesine katiyyen rtza gostermiyor. 1 r t..1$
devletin tsrarlannt reddediyorlar. Almanya'ntn yazdtgt name
l?4'rr
sfihih olsa bile ciddi degildir. Rusya da bir name gondermi5~~
-~\
··- - - "
Tesalya 'nm iadesini zfit-t 5ahaneden rica etmis. Iste bu nun sahi'~~
olmast ihtimdlinden baid degil ise de elbette zfit-1 5ahline de ana
kars: " senin ile harb ettigiiz zaman sen bana neresini ilide ettin ki
simdi Yunan 't istishdb ederek her karts yerini sehid kanlartyla bir
gaze! deryaya dondiirdiigiim bir mahalli yine ilide ettigi bana
teklif ediyorsun " diyemez mi ?
Demedigi ne maliim:
$iiphe yok. Dememis olsa idi simdiye kadar i5 coktan bitmis idi.
Hlilbuki viikelli-i miizlikere de caytr caytr cevaplar vererek duvel-i
Mtstr'a sefertuina miidlifaadan asla geri kalmtyorlar.
Sen bu havlidisleri nereden altyorsun ?
Orastm sana degil hir kimseye soylemege me 'zun degilim. Yalniz
vuku 'litt yazmaga borcluyum:
Aman Kokonoz byle ise sozune inanmaltytm.
Demek 5imdiye kadar inannuyorsun oyle mi ?
Haytr I lnamyorum ama sair gazeteler de baska tiirlii bir havlidis
goriince zihnime bir durgunluk gelerek hangisine inanacagtmda
mazattar kahrdtm:
Ben ralt§tyorum ki dogru havlidis nesr edeyim. Gazetem on bes
gunde bir r1k1yor, bari sadre 5ifli verecek bir 5ey yazmahytm: Ama
yalandan uydurmastn zannetme, adeta hakiklit-i hlil olmak tare
yaziyorum.
Demek ki Osmanlt Devleti muziikere de dliima ileri gidiyor.
Evet I Hatta Atina gazeteleri bile o kadar mutaasstb iken
maglubiyyetlerini ikrlira basladilar. Daha tuhtifim mt istersin
Leymesun 'da nesr olunan Salipenks Gazatesl bile aslikir-i
Osmaniyyenin kesretini goren Ktbns Rumlanntn " glivvole galgtn
ovalar kipktrmtzt kesildi "yollu korkulartnt tartf etmekle beraber
Osmanlilann secatutm tefsir ediyordu.
Hay anastnt be. Demek o mutaasstb Salipenks boyte yaziyor ha.
Yann obur giin bizim Funi de baslar degil mi Kokonoz ?
Funi yazmaz zannederim runkii onun taassubu hepsinden
ziyadedir.
Ha I Hatmma gelmi5 iken surastnt da soraytm:
Sor bakalim: Sen sulil meleklerini de basurdtn.
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- $imdi devlet-i aleyh Tesalya kuastni idde etmeyecegini kerrtit ile
soyledigi ha/de hala italya, Fransa, lngiliz devletlerin tsrar
etmelerine ne mand verirsin !
- Efendim bunlar hissi muurdtr. Vakian bunlart bastmuda
horoslar gibi tmurmekteki kubahtitin biiyiigii de yine bizdedir,
r;iinkii Girit asilerinin tsuih: icin devletler neyi teklif ettiler ise
kabiU de tereddiit bile olunmadi. Bab« 'Ali taraftndan ( burast
bizim miilkiimiizdiir. Ahalisi tebea-i Devlet-i 'Aliyyedendir. Isldhi
de Osmanlt 'ya aittir. $imdiye kadar ne surette 1slah ettiyse yine o
suretle terbiyyelerine muktedirdir. ) diyerek redd-i eevap edilmedi.
Her sozlerine . . . . . . denlldigini goren Avrupa devletlerinden bu
defa dostlugu hasebiyle yalmz Alman ya ve amn muttefiki
bulunan Avusturya devletleri bi-tarafkaidt:
- Ya Rusya, o da bi-taraf degil mi ?
- ihtimal ki o da bi-tarafur ldkin sen emin ol ki her yerde satht olan
Padeyah1m1zTesalya kuasuun iadesinde pek ziyade izhtir-: beeel
edeeektir.
- Lakin devletlerin tsrart da arttk iebar dereeesine varmtsur:
- Nereye vartrsa varstn. Ne yapaeaklar ? Harp ile ald1g1 yerleri zor
ile elinden alaeak degiller ya.
- i$i o radeye getirirlerse.
- Mumkun degildir.
- Ne icin mumkun olmastn ?
- Evvela zahirde tsrar eden devletler Fransa, ingiltere italya
degiller mi ?
- Evet !
- Pekala bunlardan Fransa 'y1 r;iiriikbugday gibi bir tarafa ayu.
- Sebep ?
- <;iinkii Almanya etkisindedir. Fransiz veyahut yere bir kursun
atsa zarardan hesap eder. Ingiliz ise devlet-i 'aliyye ile ittifak
etmek efkdnnda bulundugundan Yunan 'in sebebine Osmanlilarla
bir kat daha dii$man olmaktan ietinap eder. 0 zaman yalntz bir
italya kalsr ki o da babes selesinden diir;ar oldugu sersemligi
savtstumaya caltsmakta oldugundan yapayalntz bir i$ goremez.
Farz-t mahal olarak bu devletlerin ueu da Osmanhyt bad-e-bad
diyerek hucum edeeek olurlarsa o zaman diinya here ii mere olur
hdlbuki Avrupa devletlerinin en ziyade korktugu eihetde budur.
Egeree korkmanus ola idiler. Alu muazzam devlete karst bir
yudum su makamtnda olan Yunan '1 iki ile Girit'ten ctkanrlar ve
muhdrebe-i hazinenin vuku 'una sebep olmazlar idi.

-

-

-

simdi devlet-i aliyye Tesalya kuastnt idde etmeyecegini kerriit ile

soyledigi halde hala Ilalya, Fransa, ingiltere devletlerinin tsrar
etmelerine ne mand vereceksin.
Efendim bunlar hissi muzirrdtr. Vakian bunlan bastmizda horoslar
gibi tmurmekseki kabuhtitin buyiigii de yine bizdedir. <;iinkii Girit
asilerinin tsldh: icin devletler neyi teklif ettiler. Kabul de tereddiid bile
olunmadt. Btib« ali tarafindan ( burast bizim mulkumiizdur. Ahalisi
tebea-i devlet-i aliyyedendir tsltih: da Osmanlt'ya oittir.simdiye kadar
ne suretle 1slah ettiyse yine o suretle terbiyelerine muktedirdtr. ) diyerek
redd-i cevap etlemedi. Her sozlerine lebbeyk denildigini goren Avrupa
devletlerinden bu def a dostlugu hasebiyle yalntz Alman ya ve antn
miittefiki bulunan A vusturya devletleri bi-taraf kaldi:
Ya Avrupa, o da bi-taraf degil mi ?
ihtimal ki her yerde satlu olan padi$ah1m1z Tesalya kuastmn iadesinde
pek ziyade izhttr-« heel edecektir.
Lakin devletlerin tsrart da aruk icbtu' derecesine vamusur.
Nereye vartrsa varstn. Ne yapacaklar ? Harb ile ald1g1 yerleri zor ile
elinden alacak degiller a.
i$i o radeye getirirlerse.
Mumkun degildi,r.
Ne icin mumkun olmastn ?
Evveld zahirde tsrar eden devletler Fransa, ingiltere, ltalya degiller mi
?

- Evet I
- Pekala bunlardan Fransa y1 riiriik bugday gibi bir tarafa aytr.
- <;unku Almanya ensesindedir. Franstz beyhude yere bir kursun atsa
zarardan hesap eder. Ingiliz ise devlet-i aliyye ile ittifak etmek ifkarmda
bulundugundan Yunan 'in sebebine Osmanlilarla bir kat daha du$men
olmakdan ictinab eder. 0 zaman yalmz bir ltalya kaltrsa o da habes
silesinden diirar oldugu sersemligi savtsurmaya caltsmakta
oldugundan yapayalmz bir is goremez. Farz-t mahtil olarak bu
devletlerin urii de Osmanlt 'y1 cebren Tesalyadan ctkarmak icin herce
bad-a-bad diyerek hucum edecek olurlarsa o zaman dunya here ii mere
olur halbuki A vrupa devletlerinin en ziyade korktugu cihet de budur.
Egerce korkmamts ola idiler alu muazzam devlete karst bir yudum
sokmamakta olan Yunan '1 iki tokat ile Girit'ten ctkanrlar, ve
muhabere-i hazutimn vukuuna sebep olmazlar idi.
- Demek Yunan isin boyle oldugunu bilmiyordu. Antn icin Girit'ten
akmamakta serkeslik gostertyordu.

- Suphe mi ediyorsun. Harp baslaytp da burnu ktctna sokulduktan sonra
kendi rey 'iyle Girit'ten askerini ctkardi mi ?
- Dyle ise Yunan 'tn ise vukufu oldugu hdlde Osmanhlar da bu ciheti
-

-

-

bilmez degillerdir.
Elbette bilirler.
Ey artik vukela sozlerinde sebat edip durmahdtrtar.
lste duruyorlar ya !
Allah vere de Rusya isi berbat etmeye idi.
Cenab-t Hakktn inayetiyle hir bir $ey olmaz: Yalntz sebat laz1m vukela
sozlerinde sebat ederlerse Tesalya kttast katiyyen Yunan'a iade edilmez:
Bundan emin ol.

Muharrir ve sahib-i imtiyaz : Ahmet Tevfik

Tarih: 9 Temmuz 1313

Say«: 17

KOKONOZ
Ciddi Muhdvere
- Kokonoz ne var ne yok ?
- Bu senin ne var ne yogun bitip tiikenmek bilmeyece mi ? Arttk usanc
verdin.
- Ben olmedikten sonra bu ne var ne yok sutilimden asla
kurtulamayacaksm.
- Sen otursen senin gibi bir ugursuz daha zuhur eder. Bari tabiati mi sen
biraz ili$tin soyledigi mi sana dinletebilirim. Bir baska ,,kacak olursa
beldnm biiyiigiine o zaman ,atacag1m hi, olmazsa ben oliinceye kadar
sag kal da ...
- Kokonoz manttkstz sen oyle kolay kolay azraile can verecek adamlara
benzemezsin. Ac1 patucani kirag1 urmaz:
- Orasuu Allah bilir. Simdi sen bana ald1gm havadislerden haber ver.
- Ne istiyorsun ? Soyle bakalim.
- Miisliimanlarm dort goz ile bekledigi $erait-i salhiyenin neden ibaret ve
adem-i iadesine dair bir havadis isterim.
- Efendim miizakere-i salhiye viikelaya havale edilmi$ oldugundan gecen
niishamda yazd1g1m gibi bundan kimsenin haberi yoktur. Gazeteler de
bu hafta atuklan yalanlan ertesi ha/ta temelinden cerh ederek yerine
bir baska taze yalan ,,kariyorlar. Daha ertesi hoftaya kadar baska bir
tiirliisiinii tasni' ederek enziir-t tunmeye auyorlar. Herkes bunlartn
hangisine inanacagmda $a$lflp kaltyorlar.
- Pekala senin daha sahih bir havadisin var muur ?
- Elbette
- Dyle ise soyle bakaltm: Serait-i salhiyyeye dair daha haber yok dedin a
kalm kafaliuk lazim degil soyledigim sozii bana tekrar ettirme.
- Pek eyi: Tesalyaya dair i$ittigin nedir geri verilecek mi verilmeyecek mi
?

- Tesalya'ntn geri verilmesi icin yalniz Almanya dtsanda olarak umum
devletler taraftndan biib-« aliye bir nota gimderildi: Bu notaya siddetli
sozler istimdl edilmi$ ise de zerre kadar te'sir hastl etmedi.
- Zat-1 $ahane Tesalyay1 geri vermeyecegine dair mubin-i Ahmedi
uzerinde biiyiik bir te 'minlu vermis, Sadrazam dahi oyle bir mudhedeyi
katiyyen imza etmeyecegini yemin ile arz etmistir. Viikela bu babda bir

ittifiak tam ii kemal keremi ii ihtimam ile sefertintn teklif-!Jedidelerine o
suretle miidaf aa da devam etmektedirler.
- Oh oh ne guze! haviidls insantn ruhuna inbistu-bahs ediyor. Ey Yunan
hiikiimeti hala Tesalya 'yi geri istemekten vazsectyor mu ?

-

Varsin Yunan istesin dursun antn sozune kim ehemmiyyet verir.
Iste A vrupa devletleri baksan a muttastl tsrar edip duruyorlar.
On da i!j var. $ayet gevsek davranacak olur isen i!ji becerecekler idi.
Halbuki ...
Hlilbuki umduklart gibi gevsek degil bilahare pek sert buldular.
- Su serait-! salhiyyeye de nihayet verileydi de herkesler o gaileden de
kurtula idi: Bicare mustumanlar gunde bir avuc kan yutarlar. Acaba
nastl olacak diye kederlerinden islerine giirlerine bakanuyorlar.
- Miizakere-i salhiyye uzadtkca Yunan bu tarafta hap: yutuyor. <;iinkii
askeri acliktan gunden gune perisan olup gidiyor. Alina da heyecan
saat-be-saat tezayiid ediyor.
- i§ittigim sahih ise Arnavutlar da deniz dalgast gibi ihtilale hauz
duruyorlarmts:
- Evet ! Tesalya ttide edilecek olursa isyan edeceklerini bar bar
bagiriyorlarmt!j.
- Edhem Pasa galiba istifa etmis.
- Edhem Pasa 'nm istifasma sebep var.
- Acaba ne icin istifa etmis.
- Efendim Tesalya Yunan 'a verilecek, hayir verilmeyecek, gibi sozler
asker icine yay1ld1gmdan ordunun kucamm, heyecanuu teskine
muktedir otamayocagim anlayarak "yahu Tesalya kttast idde edilecegi
meselesi ortadan kalkmalt yahut istifanamemi kabul etmeli " demis
Arnavutlar da " Tesalya geri verilecek olursa tekrar hucum ederek yine
alacagiz " demister. El-hastl Tesalya verilirse is Jena.
- Madem ki zat-1 §ahane verilmeyeceklerini te'min etmisler. Sudrazam
hazretleri de tebaiyyet buyurmuslar, viikela da bu mesele de muttefikurrey' bulunmuslardtri tesalya geri verilmez:
- Elbette, A vrupa devletleri istedikleri kadar lnatlannda tsrarlartnda
devam etsinbler. Anlar hep bvir aha/ eden ibarettlr. oyle ayak paurttstyla
pabuc btruktlmamalultr.
- Kokonoz ! Lodr Salisbury Avam Kamarast'nda ettigi nutukta
Tesalya'ntn iddesi icin kuvve-i cebriyye istimal olunacagt ima etmis
buna ne diyelim.
- Ne diyeceksin. Ermeni mesetesinde Mosyo Galadiston'da az mi inat
etmis idi: Muslumanlar hakkinda ettigi uzviyyay-1 miifteriyyat kaldt mt
?Ne yaptldt ? Ztrladt zirladt nihayet bir i!j goremeyecegini anlamastyla

beraber sesi cekildi. Lord Salisbury de istedigi kadar soylesin bir gun

-

-

olup agzmi kapayacak olan bir kuvvetli eli kaldtrmaya muktedir
olamayacaguu anlad1g1gibi o da salefine tebiyyeten sukutunun musik:
yerine kiiim olacagtm derk ederek susacak. Hey baba ! Laf ile pilav ola
idi deniz kadar yag verirdin. Her soylenilen icra edilmi$ ola idi, her so:
de agizdan dirhem ile ctkmast lazim gelirdi. Ben simdi meseltibastna bir
yumruk ursam seni yerin dibine geciririm desem sahihe mi
dinleteceksin ?
Lakin sen in soziinle anlann soziinde pekcok f ark vardtr. Zira anlar
yuksek mevki'lerde bulunuyorlar.
Pekala hen de soziimii soyleyecegim vakt-i minareye akanm. 0 zaman
soziimiin hiikmiinii icra edeeegime itimiid-eder misin ?
Haytr a birader. Yuksek mevki'ler dedigim makamdt-t aliyye
ashabtndandtrlar demek istedin.
Neden olurlarsa olsunlar. An/arm da soz agizlarmdan ctkar

tepelerinden
-

-

-

-

ctkmaz a.

Dyle ama I ...
Ey arttk uzatma. Onlar da insan hen de. Herkesin sozii de kendi
haysiyyet ve itibar ve iktidarma goredir. Ben bir kisi hakkindaki
soziimii icriiya muktedir olamadtgtm gibi anlar da benim gibidirler.
Lakin Kokonoz nastl oldu ki dostumuz olan Rusya Tesalya'nin
Yunan' a ilhaki icin devletler tarafindan btib-« aliye notayt imza ederek
dostunun dii$man1 olan devletlerin fikrine hizmet etti ! Bunu
dii$iindiik(;e (;lldiracagimgeliyor.
Hie vazife bile edinme. Zaten Rusya 'ntn en sonra boyle bir harekette
bulunacagtm dunya bittr mi ?
Lakin Rusya notayt imza ettiyse sanki dunyay: bir hamlede yutacak bir
ejderhami hesap ediyorsun ? Miidahale edip de ne olacak ? Osmanltlar
siyuri seng degillerdir ki Rusya bir urmada bes tanesini ezebilsin.
Vakian orasim oyle ...
Oras, da oyle burast da. Rusya notayt imzaladtysa Osmanltlartn kendi
hakkindaki niisn ii zanmt biitiin batun selb etmekten baska hi(; bir seye
yaramadi.

- Kokonoz tabi' senin her seyden malumdun vardtr. Bu Rutsya'mn

devletligine ne mand verirsin ?
- Birader ! Dostluk kolay degildir. Rusya bizimle hi(; bir vakitte dost
olamaz: Simdiye kadar giisterdigi muhabbet hep kendi menfaatine
hizmet icin idi: Bugune kadar gii(; ile sabrede bildi: Nihayet Tesalya
kuastmn iddesi meselesinde kanmua degil bilahare zaranmua hizmet
etligini notaya koydugu imzastyta isbat eytedi. lite dostlugu bundan

ibaret Hatta bu gun Rusya bize ufactk bir menfaat gostermi$ olsa emin
ol ki tahttnda bize gosterdigi men/aatin belki de yuz misli kendisi icin
hazirdtr el-hast/ Rusya Osmanlilann hie bir vakitte gozlerinin
artldtgtm istemez anladtn mt ?
- Hay anastm be ! Demek bu herijin yuzu dost kalbi dusman ha ?
- Buna ktta $Uphe etme. Dogru bir soz olmak uzere diye bilirim ki
Rusya 'nm iuifaki bizim icin nimet degil nekbettir. <;unku dostlugu
samane agar saplamaya benzer.
- Oyle ise politikay: tebdil etmeli.
- Orast bizim bilecegimiz $ey degildir. Sen bana Rusya 'nm dostlugunu
sordun cevap verdim. Ote taraftna kansmam: <;unku o politikanm
iyiliginden f enaligtndan ben mesul degilim. Orastm ser-glir da
bulunanlar du$unsunler.
- Fakat Golos'dan bir mektup mu varmts ne imis kulagtma byle bir
havlidis gelmls idi:
- Evet Golos Kaymakamt Enver Pasa'ya Tesatva'nm ilide edilip
edilmeyecegine dair sorulan suiile mumd-ileyh "ktlmr ile aldtklan bir
memleketi, yani - bedelini Turk kant olarak te 'diye ettikleri bir yeri
Turklerin tahliye edebilecekleri tahayyul olunmamistir. Eger devletler
tahliye meselesinde tsrar ederlerse Ethem Pasa ordusu ihtillile sevk
edilmis olur "cevabmt vermistir. istanbul'dan gelen bir mekrupda ise
deniliyor ki " eger Tesalya kuasini du$mana verirse hukumet-i
Osmaniyyeye karst isyan ederek baslaruun reresine bakacaktannt
Arnavut ruesas« zlit-t sahtineye telgrafnlimelerle bildirmi$lerdir.
- Baska.
- Efendim bir havddis daha varsa da simdilik ant soylemekte mazurum:
- Aman Kokonoz !
- Haytr ! Cok sanct cekme de beyhudedir.
- Ne zaman ?
- Gelecek nushamda.
Muharrir ve suhib-i imtiyliz : Ahmet Tevfik

Tarih: 23 Temmuz 1313
t : 18

KOKONOZ
Atideki mevadd hakktnda her biri bir imza ile Rodos'un on yedi
makiile varld olmustur. Bunlardan her onbes de hirer ve
gazetenin musaades! oldugu halde ikiser madde nesr
olunacaktir. i§te · bu ha/ta koyu hintast hakkindaki maktile ber
vech-i bala derc olunuyor.
"iliya '"nm Rodos hukumetine te'sir-i nufuzu cezlrede tarik-i
timm imsa ve resm-t gii§adi
Varabe <;elebi
Abidin Pasa 'nm siyaseti
Rodos hiikiimetinin inhisari yahut minnet-fezan belde
Belediyenin sevabik idaresi ve su-i istimalat koyu hmtan
numastmn taksimi
Cezair-i Bahr-t Sefid vilayeti niifus nezdreti ve vezaifi
Maa§atln sitret-i tesviyesi ve Hakk-t richan vttkias:
Zabitanin mefkudiyyeti yahut makbiil Fehmi vakiasi
Rodos miiltezimleri
istinaf azalarmm siuet-i intihabi
Rodos genrlerinin imha-yi istikballeri yolunda mefsedet icrtis:
Rodos 'ta maasli vaizler
Matbaa-i vilayet »aruuuuun taksimi
Cezair-! Bahr-t Sefid vilayeti zirtuu miifetti§i yahut Rodos 'da
talim ve terakki-i ziraat veya Anadolu 'ya muhticeret
Leta if

Muhtivere

okonoz. sana bir havadis soyleyeyim gazetene yazar mistn ?
""'1ulan uydurdun ise bosuna cene yorma runkii yazamam.
- & Ct11Um yalan soylemek icin sana borcum var mi ?
Bibltem ! <;iinkii seni daha simdi goriiyorum. Belki Kokonoz 'a bir
JW/,1,n soylemek icin bore edindin. Olabilir a !
l#lbam soyleyecegim i$ benim bastma geldi:

- Dogru soyleyecegine vallah mi ?
- Sen her karstna geleni soz soyleyecegi zaman boyle mahkeme
yemini mi ettirirsin ?
- Haytr ! Senin soyleyecegin soziin sthhaundan emin degilim de
amn icin.
- Benim yulanum kac defa i$ittin ?

- Allah icin ne yalanmt ne de gercegini isttmedlm: Hala yiiziinii bile
simd! goriiyorum.
- Dyle ise bu kocaman yemin ne olacak ?
- Gucune gitti ise yeminsiz soyle o zaman ben de istersem sahihe
dinlerim.
- Ben soyleyeyim de sen ister sahihe dinle ister yalana. Dogrusu seni
inandtrmak icin kocaman bir de yemin edemem Kokonoz baba !
- Dyle ise soyle.
- Bak bastma ne geldi ?
- Baktyorum ama bastnda bir fesden baska bir $ey goremiyorum.
- Be canim sen ne aksi adamstn.
- Olan benim nerem aksi ?Agzim mi egri, goziim mu sast, dilim mi
pepe burnum mu. Him him ayagim mi rank. Kolum mu colak ?
- Haytr a babam laktrdtyt aksi anltyorsun ?
- Nasit soyledinse oyle anladtm. Bak bastma neler geldi dedin. Ben
de baktun bir kirnuzi Jes gordiim.
- Bastma neler geldi dedimse maksadim ne felaketlere ugradin
demektir.
- Ha! Dyle soylesen a! Ey Bey eyi sbyle bakayim:
- Camm Kokonoz, gecende iki arkadasa tebdil-i hava zimnmda bir
koye gitmis idik. Koy Rum koyii idi. Nihayet etmegimiz tukendi
etrafi caltlarla muhm bir hline yantndan gecerken bir Rum
kansuun henuz ftrtndan steak etmek r1kard1gm1 gorerek
paramula iki tane istedik. Rum kanst yan yan yiiziimiize bakarak
"zehir yiyen "demesin mi ? Simdi blur musun oldiiriir musun.
- Ne oliiriim ne oldiiriiriim. Dogru gecer isime giderim.
- Karnumz ac. Bayillyoruz. Ar karntna nereye gidebilirsin ?
- Yollar actk nereye istersen gidebilirsin ?
- Nihliyet babactgtm bu laktrdt bana pek Jena te'sir etti. Oradan
ayrtldtk' ama ne hlilde ayrild1g1m1 vasf edemem. Koyiin bir taraftna
cekildik: Bir de bakuk ki Rum kartst etmekleri odaya koyup
Q$ag1ya dogru gidiyor. Ben kartyt goriince akltma bir $ey geldi.
Hemen oradan kalkum dogru kartntn evine gittim. <;allllgm
iizerinden atlayarak oda kaptstm actim. lceriye girdigim gibi

----------
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kemal-i havf ii telas ve surat-i mumkune lie etmeklerin yerini
buldum. tu tane yakaladtgtm anda koltugumun aluna alarak
deyariyaftrlayacagim strada bir ayak sesi isittim ki odaya dogru
gelmekte idi. Korkumdan ne yapacag1m1 sasuurak orada bulunan
bir un kupunun icerisine sokuluverdim. Gelen hakikaten kan imis.
lceriye girdi. Eline bir supurge alarak odayt siipiirmeye basladt.
Aradan cok gecmeden birisi geldi. Meger bu gelen kartntn oynasc
imis:
- Sen kupun icinde oldugun htilde gelen adamm kannm oynast
oldugunu ne biliyorsun ?
- Lak1rd1larmdan anladtm. <;unkii5ey isittlm:
- Nen isiuin.
- Kann ile oynasmak.
- Belki de kocast idi.
- Dinle de kocast otmadigtn: anlayacaksm.
- Pekala soyle bakaytm:
- $indi gelen adam kartya ts gbrmeye teklif etmekle ugrastrken
disan da bir giiriiltii oldu. Kar, kosarak kocasuun Degirmenden
gelmi5 otdugunu goriince tekrar arkaya donerek odaya geldi: Ve
oglana " aman rap1k ol .su un kiipiiniin icerisine gir zira kocam
geldi " demesi tizerine bir de bakttm ki " kup " diye herif kupun
idne ini verdi. Kupii- bos zanneden-_ adam beni gorrunce yavll5fa
aram'fzda 5u yolda bir muhal'erecik gecti:
Hai/ - Sen burada ne ararstn J
- lsteiki etmek caldim kart gelince kupe girdim. Sen ?
Hai/ - Ben de bu kanntn oynasiytm, bu de/a seytan rar1g1m eskidi
·di Beni de kupe soktu.
Biz bu milkiileme de iken kanntn kocast paldir kiildiir hayvam
'a soktu.
(),val ile unu yere atllg1 gibi kartya hitaben "bir kap getir su unu
koyaytm " dedi: Bunun uzerine kan " cantm degirmenden
~n
geldin sen git kahveni nargileni ir o isi ben goriiriim " dediyse
kocast " haytr iki yorgunlugu birden savtstmnm " diye cevap
· Kari ne kadar tsrar ettiyse mumkun degil herif soziinden
~i,.
Nihtiyet Kokonoz babactgtm oradan bir kat alarak bir kerre
•ldurdugu gibi haydi bastmizdan a5ag1 biz bu btibda ne yapacagtnuu
~-.• nmekte iken herif ikinciyi uriinciiyii de dokmesln mi ? Un
ozimua geldi. biZim kiip arkadastna dedim ki bu herif bizi unda
ecak ne yapaltm: Cevaben kiipii ktrarak kacaltm dedi.

Biz bu suretle tetui-i ejkar etmekte iken kannin kocast hidetle
'Allah cezam versin, kup un ile dolu sen yine beni degirmene
gonderirsin. Getir o catali bana bari biraz basaytm da un kupun
terisine otursun " dedi. Aman ya Rabbi herif catali indirecek olursa
'a kafama ya karntma gelirse iki etmek mukiibiline postu verecegiz
diyerek bastmt geriye cektim: Bir de herif catali hay hay etmesiyle
beraber bizim arkadastn umuzu bastna isabet etmesin mi ! Aruk
ildncisi,nin nobeti de bize gelecegi tabi'i ediigiinden hemen olanca
vvetimizle kiipii ettigimiz gibi (pa/) diye kup patladi nyle bir htilde
tlqariya ftrladtk ki bizi gbren cadt zannederdi: Kupden riikipta
kafagimiz strada kan diyordu ki acib $ey ben bu kiipe bir adam
koydum oteki nereden ctku. Artik sen ol da giilme .

•.•. uharrir ve siihib-i imtiyaz : Ahmet Tevfik

Tarih: 6 Agustos 1313

KOKONOZ
Kokonoz 'u Ziyaret

erllaba Kokonoz baba.
- Hayu ola siz kim oluyorsunuz.
- Ziyaretcilerden biri:

Jib ro burastni Kirklar der-gtih: mi zannettiniz ?
efendim zlit-1 tdilertnl ziylirete geldim. Daha ben sag1m

·et oliilere olur.
C.aun saglar, zlyaret olmaz mi ?
bilmedigim bir adam beni ne icin ziyaret etsin hem bu
"barek gecelerden degil
ziyliret her zaman olur yalnt; muburek gecelere mahsus

tl1ltll
Elffttlllfl

· oyle olsun ama

sizi tantyamadim evvelden beri bildigim adam

MAM'!

&.,a efendim $imdiye kadar uit-« lilileriyle gorusmek sereflne nail
£Sill

siz lalard1y1 baskastna soyliiyorsunuz

-..w,. efendim zlit-1 lililerine soyliiyorum.
liliJ.eri diyorsunuz o kimdir ?

E.fo,diye soyliiyorum.

·ivnetci misiniz ?
,,......, bendenizin isim nadirdir.
A nlodrt a llikin isminiz nedir.

nadirdir.
c..un nadir oldugunuzu
·abilirim.

EJo,di1II

anladik dedin a isminizi soyleyiniz belki

s;,,wJ,n efendim

nadirdir.
le vela kuvvt be adam senin nadir oldugundan bana ne.
1UUlir ol ister cok. Sen bana $U ismini soyle ismini.
EJo,di1II ismim nadirdir diyorum hlilbuki zlit-1 lilileri tekrar ismimi

ruyorsunuz:
herif. Sana nastl meram aniatmau. lsminin nedretini
wl trn diyorum. Ama o nadir olan nemhus ismini soylesen a.

--~---

------------

--~-----------------

- Kokonoz baba eger .... Getirmesen idin beni §U stiretle tekdir
ettiginden dolayt sana biiyiik ziyantm dokunacak idi ltikin dua et ki
matuhsun la/ anlamazstn yoksa benden cok Jena mutimele
gorecektin.
- lnanmm runkiimadem nadirsin nedret yalmz bir seyde olmaz
ihtimdl ki senin nedretin alcakhktadtr.
- Benden simdi ne fenaltk gordiin ?
- Daha yiiziinii hemen gordiim. Boyle bes dakika icinde bana ne
f enaltk edebilirsin ?
- Oyle ise dinle hen oyle bir adamtm ki diinyay, bir bela-y, azimden
kurtarmak icin akd edilen rabita-i ittifokt bes dakika zarftnda
parca parca ettikten sonra o daire-i ittifakta dahil bulunanlart
kdmilen mahv a na-bud etmege muvaffak olmustur. lste benim
nadtrugtm boyle isleri gormek hususundadtr. Vakian evvel fikirim
menur, tabiatim mustakim, meslegim ali idi. Lakin bugun efktir-t
menurum bir sehab-t zilam deniietle setr olunmus, tabiatim
sekamete, meslek-i aliyyem selefiyyete tebeddul etmis dunyamn en
alcaklartndan bulunuyorum. Bunun icin tabiati deni, cebleti hem
nev 'ine her f enalig: icraya musteidd olanbir adamdan
korkmalismtz Kokonoz baba. Bu sozu yalntz kendi nefsine ait
olmak uzere soyliiyorum. Su zamanda bu misiillii denait-i ahlak
ashab1 pek cok oldugundan kendinizi boyle seytan gibi kendini
gorup kendini begenen ve - Allah azimii '§-§an unutarak islam
karda§larm, bir taktm dubareler iftiralar ; behtallarla dozh-i mevte
dii§iirmekten ktl kadar utanmayan alcakliklartn iblisin serrinden
de esedd olan serlerinden muhiifazaya gayret etmelisin. Zira
bunlara insan yerine can celladi, devlet ve millet haini, medeniyyet
... , engerek ytlam, ins an canavart demek de hata yoktur. Belki de
pnuliye kadar bir kac defalar tecrube etmissindir.
- Aferin be nadir. Hakikiuen oldun eyi bir adam imissin: Lakin ne
~n simdi bu canavar derisine biiriindun ?
- Zaman an, icab ettirdi. Daha dogrusu bir alragm sozune kandim.
Tebdil-i meslek etsen a.
- Bakalim antn zamant da gelir. $imdilik Allaha tsmarladtk.
- l:gurlar olsun be nadir - hay anastnt be herif celladtn biiyiigii - eyi
· beni mu 'teva zannetti de yakay: kurtardim: Yoksa i§ Jena idi.
UDllffl
ben de bos bogazun arkadas herife birdenbire e§ekligi
erdim: Ama kabaha: de hen de degil ismini soruyorum nadir
,,. Nadir isim oldugunu hen bilir miyim. Meger hakiktuen ismi

.
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imis. Allah bu gibilerin $erlerinden ctimle ummet muhammedi
muhiifaza buyursun.
Amin

Muharrir ve sahibi imtiyliz : Ahmet Tevfik

Tarih : 20 Agustos 1313

Sayt : 20

KOKONOZ
Ciddi Muhtivere
- Kokonoz yalniz - esbtib« siyaset gtinde bir tarafa dbnuyor. Bugun
altnan haberleri yarm gelenler . . . .. havaya savurtyorlar. Bu
haftaki $U gazetelere baktyorun da hi(; bir fikir hastl edemiyorum.
Kimisi Tesalya lade olunacak der, kimisi Tesalya Girit meselesi
hitam buluncaya kadar bu i$ de yiizii iistii kalacak demekte tsrar
eder durur. Ben de bilemiyorum ki hangisine inanacagtm.
Hariciyye naun Tevfik Pasa sofraya yine bir taktm tekliftuta
bulunmus bu teklifiiun neden ibaret olduguna kimse vaktf degil
Girit meselesine dair Osmanlt gazeteleri bir cok dolaplt seyler
yaziyorlar. el-hastl ortalik karma kanstk bir htilde bakaltm bizim
arkadas gelsin de ne havadis var.
- Ne okuyorsun Kokonoz arkadas seni bugun pek dalgm
goruyorum: Korkartm bir kederin var.
- Bir saat vardir ki $U gazeteyi elime aldim okuyorum hir; bir fikir
hastl edemedim. i$fer pek kapamk bir halde devam edip duruyor.
Anla$1ld1gma naziiran sahne-i siyasette bir oyundur oynantyor
ama bu oyunun son perdesi ne zaman ve ne netice ile kapanacak
bir tiirlii kesf olunmak mumkun olamtyor.
- Girit diyordun Girit meselesinin Tesalya ya ne $Umtilii var ?
- Ben de ant dii$iiniiyorum. Girit igti$d$dlmm 1slahm1 duvel-i
muazzama deruhde eylemisler idi.simdiye kadar bir i$ goremediler
beyhude cezireyi beklediler durdular. Btib-c iili bu hiili gorunce
seksen sene daha bu suretle durma i$ netice-pezir olamayacagtni
ve [ngtlizlerin Girit meselesini de Mtstr meselesine dondurecegin!
anlamast uzerine sadr-t sabik lebhetlu devletlu Cevad Pasa
hazretlerini oraya vali nasb etti. Tasradan cezireye vdrid olacak ve
cezireden tasraya kestde ktlinacak bi'l-cumle telgraflann
kendisine gosterilmedikce keside olunmamast vukelanlann da
sansurlerin enzdr-t tedkik ii tecessusden gecmedikce sdhiblerine
ita edilmemesi hakktnda telgraf medeniyyetine siddetli emirler
verdi.
- i$te bu suretle tasradan vuku' bulmakta olan tesviktu-c mefsedetkaranenin nnunu aldt:

-

Duvel-i
muazzame
amiralleri
buna karsc bir itiraz da
bulunmadtlar.
Evet bulundular ama Cevad Pasa kulak asmadt: Amirallerin sozii

hastr aluna gecti:
- Demek Cevad Pasa hazretleri i$i yoluna koyacak gibi gorunuyor
ha?
- Cesdreti biraz daha artmr ve bab-1 ali de cesttretine meddr olacak
emirler verirse cok surmez Girit. meselesi butun butun mundefi'
olur.
- Pekala iste Girit i$i bu suretle hatime-pezir oluyor. Bunun Tesalya
meselesine dokunuyor. Neresi vardtr ki Girit i$i bitmedikten sonra
Tesalya maddesi hitam bulmayacak diyorsunuz:
- Ben demiyorum gazeteler yaziyor.
- Ben isittim . Tesalya meselesi hitam bulmus yalniz tuzmintu-t
harbiyye maddesi kalmts.
- Ben $U ihtiyar akltmla gazetelerin gidisinden telgraflartn verdigi
malumdttan (lkard1g1mfikri sana soyleyeyim de bir kerre dikkat et
bakaytm muvtftk-: akl ii hikmet midir ?
- Pekala buyurun.
Simdi Devlet-i Osmasniyye Almanya 'nm tavsiyesi iizerine
Tesalya'yt tekrar Yunan 'a idde ederek ote taraftnt Almanya'ya
terk etti. Almanya ise soziiniin bila tereddud ve bila itiraz kabtil
olunduguna fevkaltide memnun olarak Osmanlilara bir yararlik
daha gilstermek ve millet-i islamiyye nezdinde samimi bir Osmanlt
muhabbi oldugunu isbat ederek biitiin musiumanlara kendini
sevdirmek ve $iiyle bir hizmetten dolayt ntimuu Osmanltlara her
zaman yad ettirmek istedi. Dii$iindii tastndi; en kuvetli tariki
Alman ya dayinlerinin alacaklanm te 'min etmek cihetinde buldu ki
bu vesile ile uzun muddet ve belki de ilelebed Tesalya kuast
Osmanltlann taht-t iskalinde kalacakttr.
- Bu flkrine kuvvet verdikten sonra keyflyyeti duvel-i muazzameye
bildirerek Yunan varidtuuun biz kontrol altina alinmastm teklif
eyledi ? Ve teklijini de kabule muvaffak oldu.
- Lakin Yunan, varidtuuu kontrol aluna almaya rau olmuyormus.
- Raz, olmuyor dogrudur ldkin cocukcastna bir harekettir. <;unkii
alu devlet soziinii yurutecektir. Hele Yunan biraz daha tsrar
ederde devletleri bu hususda gucendirecek olursa o zaman is
Yunan icin pek Jena olur.
- Ne gibi fena olur?

~--
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Devletler gucenirse isten el cekerler, o zaman Osmanltlan
Tesalya'dan rikarmak musku! degil mahdl olur. Tazmintu-t
harbiyyeyi de istedigi gibi imza ettirir. etmezse tekrar harbe devam
ederek Alina 'ya kadar gider. Yunanistan 'in ndnu da ortadan
kalkar palikaryalarlda o mii$kiilattan kurtulur gider.
Ya devletler bu derecye razi olurlar mi ?
Ne yapstnlar ? Yunan soz anlamaz bir devlet. Cektiler gelmedi,
ettiler gitmedi btrakacak degtuer mi ?
Ne kadar btraksalar milliyyet hasebiyle btuun btuun ezdirmezler
santnm. <;unkii bir telgrafta bircok Avrupahlar Yunan 'in matlubu
olan istikrazi tedarik ile mesguldurler diyor. Bundanda anlastliyor
ki Avrupali bu ise dort el ile yaptsmaktadtrlar.
Dort degil sekiz el ile yap1§ml$ olsalar madem Almanya ortada
dnner arzu ettikleri i§i goremeyeceklerdir.
Demek bugun Yunan tazminau verecek olursaTesalya 'dan
cikmaya mecbur olacagtz byle mi ?
Acelen ne yahu. Yunan 'tn tazminaunt verebitecegi aklina geliyor
mu?
Ihtimal ki verir.
lhtimali muhtemeli kalmadt. Yunan patlasa bu tazminau veremez:
Delilin nedir ?
Delil mi istersin ?Yunan'm bundan evvel Tesalya da idaresi
alunda bulundugu halde senevi sekiz milyon frank varidatmdan
masrafi f uzla idi: Simdi ise varidatt out milyon frank radesindedir
ki bir bucuk Osmanlt alum demektir. Bu bir bucuk milyonla
inzibat memlekete lazim olan askerimi besleyecek memurin
hukumete mi verecek yoksa maarifine vesair bir taktm umur-t
mihimmeyi mi sarf edecek yahut Almanya dayinlerinin
alacaklaruu tesviye ettikten sonra amracagt para ile mi tazminat-t
harbiyyeyi tediye edecek. Gorunen koy kilavuz istemez: i§t
Yunan 'tn hali, bu hal ile tazminat-t harbiyye vermek mumkundur.
Haytr

- Dyle ise Osmanltlartn Tesalyadan ctkmast da huytr.
- Aferin Kokonz simdi memnun oldum.
- Dyle ise tsmarla.

Muharrir ve sahib-i imtiyaz : Ahmet Tevfik
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Tarih : 3 Eyliil 1313

Sayt : 21

KOKONOZ
Ciddi Muhiivere
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Kokonoz baba meshur bir darb-t misli

vardtr " ilk dile komsu ki ilk

komsu giilsiin bastna "derler bu ctimle hakikiuen erbtibtna ayn-t
hikmet sairelerine ise pek biiyiik bir nasihatur.
Zaten durub-t emsal umumiyyetle hikmet nokta-i nazdrdan
soylentlmistir. Lakin bu sozden bir maksadtn oldugu anlastltyor
hem de maksad pek ehmmiyyetli olmalt degil mi arkadas ?
Elbette.
Acaba sorabilir miyim ?
Efendim maksadtm ingiltere'nin Hind ihtilalinden bahs etmenizi
arzu ediyorum. Zirabu hususda i1ittigim havadisler pek ziydde
ehemmiyyeti htiizdirler.
Ne gibi havddisler isittiniz bakaltm.
Bombay ihtilalini gazeteler, telgraflar pek siddetli gosteriyorlar.
Adeta hukumet bunlara karst miidaf aa da izhtir-t acz ediyormus.
Evet dogrudur. Hatta yerli askerlerinin ellerinden silahlan
kamilen toplamts ve asilere kars: sevk ettigi asker peyda pibozulmakta bulundugundan tekrar ingiltere'den asker sevkine
liizum goriilmii§tiir.
Avrupa gazeteleri Afganistan ile ingiltere beyninde olan
muntisebat-: dosuinenln holel-ddr olmastndan dolayt bu ihtilali
umumiyetle Afganistan 'tn te1vikat1 semeresi olduguna hilkm
ediyorlsr.
Avrupa gazetelerinin adetleri ddima oyledir. Akillannm kestigtne
gore bir htikm verirler. Htilbuki Emir Abdurrahman Han
hazretleri tesviktum kendi taraftndan olmadigtm lngilizlere
giistermek icin umum-t tebeastmn Hind'den gelmi§ olanlann hir
biriyle ihtilat edilmemesi hakktnda siddetli emirler vermisdir.
Memalik-i sahdne de zuhur eden igti1a1at1 lngilizler Osmanltlann
idaresizliklerine haml ederek A vrupa devletlerini tesvik icin
pacalanm stvamaya itiyad edinmis ve Ermeni, Durzi, istanbul,
Girit hadiseleri gibi Osmanhlartn bastna r1karmad1g1 bela
kalmamts ve bunlart da kttmilen su-i idareye isnad etmekten
cekinmemis idi.

-

- -- ------~-·-~~·-·------------·-~-··---·-

------·-----··-~~

----.

- ----~---~···<

-----

- El-ceze min cinsi'l-amel cumle-i hikmiyyesine akibet kendisi de
amelinin cinsinden olan cezaya rarp1lmt$dtr.
- Aktlda, ferasit de, filosofluk da, diplomatuk da, birinciligi kimseye
vermek istemeyin Ingilizler simdiye kadar Bombay ihtilalinin
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hangi taraftan geldigini kesf etmesi ldzim gelirdi: Htilbuki
Ingilizler kendi mentifi'ilerini dusunmelaen de dciz olduklannt ve
ser kiire gecirdikleri adamlartn icraatma rey 'ine kapilarak ale' 1umya bir harekette bulunduklannt bir ktu; sene evvelisinden beri
isbat eylemislerdir.
lngilizler pekiilii bilirler ki Osmanltlarla rabt edilen ruste-! inifak
kendilerince adeta bir kuvve-i cisimeye karst mukavemet de ne
ekilir ne biikiiliir kuvve-yi bir zincir hukmiinde idi. Ingilizler o
zinciri kendi elleriyle ktrduar: Osmanhlan en koyu dusmonlan
olan Rusya gibi bir ejderha-yt helahul fesantn agzma auilar.
Andan sonra da 1sliihiit1 vesile ederek bir devleti esastndan
sarsacak nice vukutu-« mudhise meydana getirdiler. Rusya madem
Osmanlilartn muttefikidir 1sliihiit icrtistna acaba razi olur mu ?
Cunku Devlet-i Osmaniyye bugun memalik-i mahrusa-i
$ahiinelerinde ltusm gelen 1sliihall icrtietmesi olsaan icinde miliet-i
islamiyye A vrupaltlara gtbta-resun olacak bir rade de aksu 'l-gaye-i
terakki vastl olacaklart suphesiz bulundugundan Ytldtrtm Beyazu
zamamnt andiracak hiiliittn vukua gelmesi kendince la-bud
addedildigi ve menafi' nokta-i nazdrdan her seyden mahrum
olacag1 gibi te 'min-i istikliiliyyet ve muhiif uza-i memleket
hususunda Rusya'yt pek musktd bir mevki' isiil edecegi Ruslarca
pek vazih idugiinden Osmanlilarca icrti-yt 1sliihiit bu strada mahiil
hukmiindedir. <;unkii Rusya buna $iddetle mani'dir.
Kokonoz Mtstr da nesr olunan Arabt't-ibarebir gazete de gordum
ki sofra 1sliihiit haktnda bir liiyiha kaleme almmasuu bab-1 iiliye
teklif etmis ve sura-yt devlet azastndan bir ziita htivate edilerek
mezkur liiyiha bi't-tanzim sofraya verilmis ve anlar da muhtastran
tercume ile mealini anladtktan sonra btib-« tiliye takdim edilmis ve
icrtist da mukarrer bulunmus diyordu.
Demek ki sen hiiliibu gibi cocukcastna yaptlan dolaplara
aldamyorsun. Hey babam sen $U ihtiyar muteva strastna
koyduklart fakir Kokonoz 'un soziuu: bak Rusya bizimle muttefik
bulundukca biz dunyada 1sliihiit dedikleri deviettunan ismini
isitmekten baska bir $eye mazhar olamaytz:
Dyle ise Rusya 'nm ittif uktndan aynimaliytz:
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Ayrtlmaliytz ama ayruanuyoruz: Herif suyu basdan kesti sana
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bana sukut dii$tii,
Demek
oluyor ki Bombay
vukutiu yine
[ngilizlerin
tedbirsizliklerinden ileri gelmisdir.
Ona $iiphe ne ? lngilizler Osmanli iuifakindan ayrtlarak etrafa
atllgt ihtilal parmagtntn ucunu giiren Hind muslumanlan gunden
gune Ingilizlere ,adavet-peydaetmi$ler ve kendi Iisanlan uzerine
orada saha-aray inti$ar eden gazetelerin hiiktlmet aleyhinde olan
nesrtyyaum mutalaa ede bau ve adaveti gittikce artirarak bastna
Bombay '1 r1karmt$lardir.
ingiltere matbutu: isbu ihtilalden dolayc Lord Salisbury kabinesi
politikasuu muahhaze edip duruyorlar. <;unkii Osmanlllarla
Ingilizlerin rusne-i itiliifuu koparan Lord Salisbury kabinesidir.
Bundan baska lngiltere aleyhine Avrupa da biiyiik bir ittifak
husule geliyor. Kralltk' yekdigerini ziyaretleri buna pek buyuk
delildir.
·
0 htilde lngiltere Jena ve musku! bir mevki' de bulunuyor
demektir.
lngiltere icin son bir tesebbtis kaldt ki ant da kendileri herkesten
pekala bildiklerinden o tariki ihtiyar edip etmemekte muhtardtrlar.
Ancak bu bilyelerden kurtulmak icin her halde o yolu tutmaluhr.

Muharrir ve sdhib-i imtiyaz : Ahmet Tevfik

Tari/,: 17 Eyliil 1313

Sayt : 22
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Egerce hen orada bulunmus olsa idim. Yakasindan tuttugum gibi
dogru umarhtineye gmururdum. <;unkii dunyada bundan biiyiik bir
delilik olamaz:

Geren gun iki Ermeni cocugu kendi husn ii nzalan ile islam olmus
ve emr-i hitanlart dahayriyye kiraathanesi taraftndan icrli edilmistir.
Kuuathdne de gece guzel calgtlarla zevk edilmi$ ve bu suretle
cocuklar taltif kilmnuslardir.
Ald1g1m malumata gore cocuklar icin biraz da para tedarik edilerek
yerlerine verilmisdir.

iskele posta memurlan herkeslerin tasradan gelen paketlerini
acarak durununda bulanan kitap veya sair evraktn her birinin
uzerelerinde ayn atrt pul almadigtndan bahs ederek ashabtndan cezay1 nakdi olarak her parcast icin dort kurus aliyormus. Bu tatstz ve
munasebetsiz hareketler posta mudurunun nazar-t dikkatine havale
olunur.

Batik Avc1llg1
Leymesun 'dan ald1g1m bir tahriratta orada balikctltk sanaatinde
kesb-i sohre: etmis bir zattn mahareti yaziliyor. Bu zat sanaattnda o
derece maharet kesb etmis ki hatta denizde ballk degil karada f areleri
bile olta ile yakalamakta imis. Denizde baltk bulamaytnca oltastnda
sabah hahve altistm dandan tesallutuna gecirmek isteyen f areleri
olsun kactrmtyormus. Tuhaft surast ki yatakta yattrken bile f areleri

ularmts. Dogrusu giizel maharet. Bu zat ne kadar medh edilse sayan-c
sitayistir:
Aferin baltkft bast l Ya5a !

Kokonoz 'un

sene hitamtna iki nushast kaldtgmdan birinci
numrudan abone olan zevat-t kiramm artik abone bedelatt tesviye
eylemeleri ve tecdidine taleb olanlartn vakt-t zamamyta malumat
vermeleri hakktnda gecen nusha ile bir ihtar nam nesr etmis idim:
Teesstif ederim ki te'sir hast/ etmemistir.
Tekrar rica ederim pesin oldugunu ilan ettigim Kokono 'un bedeli bir
seneye takarrub ettiginden her hafta ihtar yazmak ve adam
gtmdererek tesviyesini talep etmek gibi bir mii5kiilat vucuda
getirmemelidir. <;unkii gazete bulunduklart mahal gittigi gibi abone
bedeli de Kokonoz 'un ayagma gelmelidir. lhttyarlara hurmet
laumdtr.
Muharrir ve sahib- imtiyaz : Ahmet Tevfik

