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ONSOZ
Bir iilkenin aydmliga ve tam anlarmyla
rahat bir hayata
kavusmasmda,o iilkenin basm ve yaym organlarmm cok biiyiik katkisi vardir.
Gazetelerimiz hayati anlanr, topluma yon verir. Biz bir gazeteyi okudugunuz
zaman o iilkenin ekonomisi,siyasi yasarm, sosyal yasarm hakkmda.krsaca
o
iilkenin genel durumu hakkmda bilgi ediniriz. Bu bakimdan demokratik
diizende gazetelerimize her zaman hakettigi degeri vermemiz gerekir.Cnnkil
gazetelerin hayatmuzda cok onemli bir yeri vardir.
Yakm Dogu Universltesi, Fen-Edebiyat Fakiiltesi, Tiirk Dili ve Edebiyan
Bolumu'ndeki dort yilhk lisans egitimimizi
tamamlarken
"Mezuniyet
Cahsrnasi" olarak ben de .gecmislmizi aydmlatmasi, gelecegimize 1~1k tutmasi
bakimmdan gazete inceledim.
Cahsmarmzm konusunu alarak cahsmalarmuza basladrk.Girne Milli
Arsivi'nden yararlanarak yapngrmiz bu cahsmamiz.Kokonoz Gazetesi'nin 1-10
sayrlarr arasmdaki bolilmu kapsamaktadir. Bu 10 sayi gazete ilk once eski
yazidan yeni yaziya aktarrlrms.daha sonra ise ilk 3 sayrsi incelenrnistir,
Y aklasik, sekiz ayhk yogun ve agir bir cahsma donem in in iiriin ii olan
cahsmarmzda
siiphesiz zortandigrrmz noktalar olmustur.Bu
zorlandigmuz
konularda yardrmlarrru esirgemeyen
bolurn baskanmuz Sn. Prof.Dr.Biilent
Yorulmaz'a , degerli damsmamrmz Sn. Yard.Doc.Dr.Ali Efdal Ozkul'a, bolum
hocalarumzdan Sn.Yard.Doc.Dr.Esra
Karabacak'a Sn. Sevket Oznur'a,aym
zamanda,Girne Milli Arsivi'nin
degerli gorevltlerlne.sonsuz
sevgilerimi
saygrlarum ve tesekkurlerimi sunuyorum.
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GiRiS
KOKONOZ GAZETESi
Zaman Gazetesi'nden
aynlarak,Yeni
Zamani.daha
sonra da Krbns
Gazetesi'ni
cikaranlann basta gelen ozellikleri Jon Turkleri tutmalan idi. Zaman
Gazetesi'nin
kadrosu arasmda adina rastladrgirruz Ahmet Tevfik Efendi'yi Yeni
Zaman'cdann
ve Kibns Gazetesi'ni
cikaranlann arasinda
gorrnuyoruz. Fakat
Ahmet Tevfik Efendi, Ktbns Basin yasarrunda
ayn bir kader cizgisinde
gorulecektir.
Kokonoz Gazetesi, Kibns'ta yayirnlanan ilk gulrnece gazetesidir. 27 Kasun
1896'da yaym yasarnma baslanustir.
Yazan ve imtiyaz sahibi Ahmet Tevfik
Efendi
de, Tuccarbasr Haer
Dervis Efendi
ile anlasamayarak
Zaman
Gazetesi'ndan aynlrms ve Kokonoz Gazetesi'ni cikarmaya baslarmstir (Kibns Turk
Basm Kaynaklan- Hasan Sefik Altay- Sayfa:9) . Salt gulrnece gazetesi Kokonoz.
Gazetenin basligmm bir yanmda
su satirlan okuyoruz: ... onbes gunde bir
nesrolunur, mizah gazetesidir. A bone bedeli: Lefkosa icin 2, 5 silin, kazalara iir;
silin bir bakirdir. Kibris 'tan haric mahaller icin 27 kurus sagdir. Alti ayligt yoktur.
Bild-bedel bir nushadan ziydde yollanmaz. Nushasi I kurustur ...
Basligm diger bir yarnnda su sanrlar vardrr: . .Idaresi : Kibrts Ceziresinde
Lefkosa Zaman Matbaasindadir. Ildnatin
beher satzrzndan bes kurus alinir.
Mekdtib-i Mevrude iade edilmeyecegi gibi pasta ucreti de kabul olunmaz. Nushasi
I kurustur.
Gazete , 40 x 27 boyunda. Sayfa di.izeninde bir ozellik yok. De;: sutunluk
gazetede yazilar ardi ardma iniyor. Her yazi, diger yazida kendi basligiyla aynhyor.
ilk saymm ilk yazisimn bashgmm adr "Fatiha" yazi soyle basliyor:
" ... Cendb-i Hakk'in avn ve indyetiyle bugun Kokonoz 'un nesrine basladik.
Ahalimize siyasetten haberddr edecek iki gazete var ise de bir mizah gazetesinin
bulunmadigi ve onun nesrini de acizan bir deruhte eyledik. Omid ederiz ki ragbet-i
umumiyye kesbi mazhariyyet edecekltir. Meslegimizi uzun uzadtya hacet yak. Bir
mizah gazetesinin yazacagi seyler tuhafliktan ibdret oldugundan , Kokonoz da her
yazdigi fikranzn okuyucularznz eglendirip guldurmesine gayret edecektir.
Simdilik saha-i
matbuatta onbes gunde bir
isbat-i vucut
edecek
Kokonoz 'un ragbet-i umumiyyeye mazhar o1ursa , haftada bir deja olmak uzere
nesrolacaktir ... "
Bu yazrrun hemen altrnda "dugun yapanlara talimat" baslikh uzun bir yazi
var. Evlenme torenlerindeki aynnuh gosterislerin taslandigr bu yazi soyle bashyor:
"... evveld gelecek misdfiri karsilamak icin birisinin zeytuni, digerinin
kahverengi salvari ve bellerinde kirmizi marcepli salt, giimii.s kostekli saati,
ayaginda mesti, basinda bir Mtstr fesi , uzerinde gogsii oymalz yemenisi olmak
sarttyla sakallarz beyaz ve uzunca: seksenlik iki adam bulunacaktir .... "
Yazilar birbiri ardma siralanmis. Her sayfa birbirinin benzeri. "Krssah"
hisseli, ogUtlU, guldurucu yazrlar bunlar.
" ... Bundan 3000 sene sonra dunya ne hale gelecek. .. " baslikh yazmm
cesnisi ise daha baska:
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" ... Evveld o zaman kurre-i arz uzerindeki ahdli icin mechul bir karts yer
kalmayip, kutb-t simdli ve cenubuyla ; Afrika 'run vasatlarz dahi simdiki Londra
gibi meskur ve mamur olacak ve bu yerler 3000 sene evvel ddeta mechul imis diye
bizim cehlimize sasacaklardir ... "
"

Kokonoz'un ilk sayismda Zaman Basrmevi'ride basildrgi goruluyor. Daha
sonraki sayilan ise
"Kibris Adasinda, Lefkosa 'da
Kibris Matbaasznda
Bastlmtstir... "_ deyimleri vardir.
Yeni Zaman Gazetesi'nin
de ilk sayilanmn
"Osmanh Kiraathanesi
Matbaasmda"
basildignu biliyoruz. Kokonoz'un
ilk sayisirun ise Zaman'da
basildrgi belirtiliyor. Daha sonraki sayilarmda ise yaymevi degisiyor. Bundan da
anlasiliyor ki, Zaman Gazetesi'ni
cikaranlar
ile Kibns Gazetesini cikaranlar
ti.imden aynhyorlar birbirlerinden ve artrk Kibns'ta , Turkce yaym yapabilecek iki
basimevi vardir: Zaman ve Kibns ...
Kokonoz, uzun ornurlu olmarmsur. Bu gi.ilmece gazetesinin
17 Eyli.il l 897'de son
sayrsi yayrnlarur.
Kokonoz,
22 sayi crkrmstir.
Az zaman sonra gazete
ad
degistirecektir. Ahmet Tevfik Efendi 'nin
bu yeni cikaracagi gazetenin adi
Akbaba'dir.
Ahmet Tevfik Efendi, uc yr! kadar sonra Mir'at-1 Zaman adli bir gazete ile
yeniden yaym yasarrunda gorulecektir. Mir'at-1 Zaman'in 1910'larda yaym hayatina
son verilince Kokonoz 2 Mayis 191 O' da yeniden yaym hayatmda gorulece; ancak
bu da dokuz sayi si.irebilecektir. Bu Kokonoz da 26 Haziran 1910'da kapanacaktir.,'
25 Aralik 1891 tarihinde yaym hayatma atilan Zaman gazetesi yazarlan
arasinda Ahmet Tevfik Efendi de vardi. Tevfik Efendi bu gazetede
9 kurus
gi.indelikle ozveri dolu dort yd calisngrm bir vesileyle soyler. Oradan aynhp kendi
adina Kokonoz'u cikanr. Aynlmasim asil nedeni ise Tevfik Efendi'nin
Jon-Turk
yanhsi , Zaman gazetesi sahibi Dervis Efendi'nin ise padisah yanhsi olmasmdan
kaynaklaruyordu. Bu uyusmazhgi Kibns Ti.irk Basirumn unutulmaz adlanndan Soz
gazetesi sahibi Mehmet Remzi Okan da dogrulayacaku: " iste bu Tevfik Efendi
oteki muharrirler gibi Dervis Pasa ile uyusamamis ve kendi ismine olmak i.izere bir
gazete irntiyazi alrms ve bunun adiru Kokonoz koymustur",
Icerigine gelince: Gazete , genelde karsihkli konusmalar, manzumeler, ic ve
dis haberlerin
diyalog seklinde
yorumlanyla
doldurulmaktadir.
Disandan
gonderilen mektuplar (Namik Kemal'in mektuplan da buna dahildir)
ve baska
kisilerin pek seyrek yazilan disinda gazetenin ti.imi.i Tevfik Efendi 'nin elinden
cikmaktadir. 0, usta bir mizah yazan olarak kendisini Kokonoz'la tarutmaya baslar.
Karsilikh konusmalann
cogu Karagoz-Hacivat edasiru tasir. Arna Tevfik Efendi
mizah ustaliguu
daha 90k manzumelerinde
gosterecektir. Bu
siirlerde is kara
mizaha kadar vardmlir. Bir genelleme yaparsak, siirleri Aruz olcusuyle, mahlassiz
ve bashksizdir.
Gazete hem Osrnanh hi.iki.imetinin drs siyasetini, hem de yabanci basinm
haksiz saldinlanm elestirmeye
oncelik verir. 9. sayidan baslayarak da bu ti.irden
yazilan
"Ciddi Muhavere"
bashgi altmda yayrmlayacaktir ve o gi.inlerin siyasi

'Cernalettin Unlu , Ktbns'ta Besm OLay, (1878-1981) , Basin-Yaym Genel Mudurlugu , Ankara
1981, S.27-29.
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gi.indeminde iseTi.irk- Yunan savasi, Tesalya, Girit sorunlan ve yabanci devletlerin
ise kansmalanyla bizden odun koparma pahasma bansi saglama cabalan var.
Tevfik Efendi Kokonoz'u cikanrken karsilastrgi baslica iki zorlugu vardi:
Birincisi
parasizhk, ikincisi ise aydm kesimin bir mizah gazetesine heni.iz ahskm
olmarnasi. Bu yiizden de cizilen tablolan, orta malt taslarnalan kendi i.izerlerine alip
Tevfik Efendi 'ye ver yansm etmeye baslayacaklardir.
Zaten onun padisaha karsi
crkmasi
"lanetli" olmasi icin yeterliydi. Bu durumunu
iyi degerlendiren Zaman
gazetesi cevresindeki
muhalifleri de devreye girince gazetenin si.iri.imi.i dusecek,
kendisi de darbogazdan kurtulacakti.
Daha basinda iken mizahla ilgili bir aciklama
yazisi yayimlamak geregini duyar. Bu konuyu ise "Rica" baslig: altmda irdeler.
Tevfik Efendi'nin en buyuk yaktnrnasi "abonat efendiler" dendir. Gazeteyi
almasiru bilirler ama para odemeye kesinlikle yanasmazlar.
Tevfik Efendi de
gazetenin hemen her sayismda onlara hanrlatmalarda
bulunur, acmazlanru anlatir,
yine de kimsenin krhkiptrdarnaz ve bu turden yakmrnalar
O'nun turn gazetecilik
yasarm boyunca oylecene suriip gidecektir. Bu nedenle yazilannda sik sik Kokonoz
ile Kokoz sozcukleri hep birbirini cagrtstirnus durrnustur.
istanbul'daki
sansi.ir yuzunden gazetelere getirilen kisitlamalarm
aksine
Tevfik Efendi, somurge yonetimindeki
Kibns'ta, baska gazeteciler gibi , istedigini
yazabilmek
olanaklarma
sahipti ve Kibnsh aydmlann
dis Ti.irklerle iliskileri

alabildigine suruyordu.
Bu minval uzerine 17 Ey!UI 1313 tarihine gelindiginde 22. say, Kokonoz'un son
sayisi olur ve hie neden gosterilmeksizin 1 Tesrin-i Evvel Rumi sene 1313
tarihine birdenbire Akbaba sokun eder.'
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Harid FedaT, K1bns Turk Ku!WnJ Bildiriler 1, Mayrs 2002, S. 149-152.
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KOKONOZ GAZETESi'NiN

SAHiBi AHMET TEVFiK EFENDi , KiMDiR?

Ogrenimini istanbul'da
yaptigi biliniyorsa da degum ve olum
tarihleri
bilinmemekte olan Ahmet Tevfik Efendi, gazetecilikte yazarliga 1891 'de Zaman'da
basladi. Kokonoz'un
sorumlulugunda
bulundu. Akbaba ile Mirat-i Zaman':
yayimladi. Toplumun yapisrru yeren siirler de yazdi. Kibns'ta yayimlanan
gazetelerde oykuleri ciku. Akbaba'da tefrika edilen Bir Manzara-i Di! Ki1$a'y1
1908'de yayimladt. Beld-yi Istibddt' v da Akbaba'da yeraldi. Hicran-t Ebedi adh uc
3
perdelik milli drami Zaman Matbaasr'nda dizilip basildi.

AHMET TEVFiK EFENDi (1838-1910)
Rodos adasi dcgumlu oldugu soylenen Ahmet Tevfik Efendi , bir si.ire
istanbul'da egitim gordukten sonra Ktbns'a gelrnis ve Haer Dervis Efendi'nin 25
Aralik 1891 tarihinde cikarmaya
basladigt Zaman gazetesinde
gazetecilige
baslarrustir.
Dr.Fikret Rasim'in , Dr.Ero! Kufi'ye verdigi bilgiye gore , Ahmet Tevfik
Efendi, 1910 yilinda
72 yasmda idi. Bu durumda Ahmet Tevfik Efendi , 1838
yilmda dogmus olmahdir
ve Kokonoz'u ikinci defa yayim yasarmna soktuktan
sonra , 28.06.1910 tarihli 6. sayidan sonra hastalanrms ve tedavi icin gittigi
istanbul' da ayru yd icinda olmustur.
Harid Fedai , KKTC Turizm ve Kultur Bakanligi tarafmdan yayimlanrms
"Ki.ilti.ir" dergisinda yer alan "Bir Yergi Bir Yakmma" bashkli yazisim , "Kibris
Turk basininin ozellikle 1950 'Ii yillarin baslarina kadar, hep parasal sikinti icinde
bunaltmli bir yasamt var" cumlesiyle baslar ve "Gazete ve Dergilerin he men tumu
kendi yaglarzyla kendi cigerlerini kavurmuslar ve omurleri ktsa sureli olmustur"
diyerek bunun nedenlerini soyle aciklar:
"Hi.iki.imet destegi yoktu. Toplumda okuma-yazma oraru dusuk, halk fakirdi.
Cogu aydmlar da bu konuda duyarsiz ve ilgisizdiler. Gazeteye verilecek olan para,
neredeyse sokaga atmakla es anlarnlrydi."
Ahmet Tevfik Efendi'nin Kibns'ta yayimlanmrs kitaplan sunlardir:"
1- Hicran-i Ebedi (uc perdelik dram), Zaman Matbaasi, Lefkosa 1895.
2- Bir Manzara-yi Dil-Kasa ( hikaye), Zaman Matbaasi, Lefkosa 1908, 20s.
3- Bela-yi Istibdad (tiyatro), Zaman Matbaasi, Lefkosa 1909.
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Bener Hakki Hakeri, KtJ!WnJmtJzde Senetctter ve Yazarlar lsimler SozltJgtJ , Hakeri Yaymlan ,

S.17.
Ahmet An, Kibns'in Yeti§tirdigi Deqener , Aki;:ag Yayinlan , Ankara 2002, S.77-80.
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Tarih : 23 Te~rin-i Evvel 1312 (4 Kasun

Sayn l
1896)

Kokonoz
Fatiha
Cenab-i Hakkm 'avn (yardimr)
ve inayetiyle (iyiligiyle)
bugiln
Kokonoz'un nesrine (yayimna) basladik, Ahalimizi siyasatdan (siyasetlerden)
haberdar edecek vatamnuzda iki gazete varsa da bir mizah gazetesi
bulundugundan anm (onun) nesrini de acizane biz deruhde eyledik (usturneze
aldik), Umit ederiz ki, ragbet-i urnfimiyyeye (herkes tarafindan istenmesine)
kesb-i mazhariyyet edecekdir (basan kazanacakur). Meslegirnizi uzun uzadiya
ta rife hacet (ihtiyac) yoktur. Bir mizah gazetesinin yazacagi seyler tabii
tuhafhkdan ibaret oldugundan Kokonoz'da her yazd1g1 frkrayi ashab-i
miltalaanm (arastirma yapanlarm) mucib-i dihk il handesi (gU!me ve gulusu
gerektirrnis) olmasma gayret edecektir. Simdilik saha-i matbuatda (basin
alarunda) on bes gilnde bir isbat-i viicud edecek (ortaya cikacak) olan
Kokonoz'umuz ragbet-i umumiyyeye (herkes tarafmdan istenmesine) mazhar
(gosteris) olursa, haftada bir defa olmak ilzere de nesr olunacaktir
(yaymlanacaktir).
Kokonoz'un birinci niishast meccanen (parasiz) gondertlecek ve serlevhamizda (yazi basligrrmzda) gosterildigi vechile (sebeple) a bone bedeli
gonderildigi halde muntazaman (duzenli olarak) irsalata (gonderilmeleri) devam
olunacaktir. Ctinku, bu arahk Kokonoz'umuz kokozdur. Enzar-i ammede
(halkin bakislan arasmda) isbat-i vilcut etmek (ortaya crkmasi) icin paraya
muhtactir. Pejmiirde kiyafetle insan icine cikilmaz, Malum bu gidis, ne
dilgilne benzer, ne alaya. Her sey muntazam (duzenli) olmahdir. Binaen-aleyh
(bunun uzerine) herseyin muntazam (duzenli) olmasi icinde para lazimdir. Ve'sselam.

Bayat Diigiln Yapacaklara Talimat
Evvela dilgiln yapacaklan nerd-ban (merdiven) basmdan karsilamak icin
birisinin zeytuni, digerinin kahverengi salvarr ve bellerinde krrnnzi marpich
sah, gilmil~ kostekli saati, ayagmda mesti (hafif ve yumusak ayakkabisi) basmda
bir M1s1r Fesi ilzerinde gilniz oyah yemenisi olmak saruyla sakallan beyaz ve
uzunca seksenerlik iki adam bulunacaktir. Ust perdeden misafirlere
"Buyurun" denilecek ve icler inde sag1r bulunanlann kulaklarma soz soylemek
iciin nerd-ban (merdiven) basmda bekleyenlerin ellerinde birer teneke boru
bulunacaktrr.
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Odalarm perdeleri etrafi yiin sacaklari, mai (mavi) renkli, makadlan
krrrmzr tiiylii ihram (bir ti.ir carsaf) veya kahverengi cuha (yun kumas) ve iii;
taraf doseli olup hatta bir sandalye bulunacak. Pencereler acilmaytp odanm ici
tiitiin dumamyla goz gozii gormez dereceye gelecektir. Misafirler miyanmda
(arasinda) bulunacak sagirlara meram anlatmak iizere her misafirin elinde
hirer teneke boru bulunacak. Ve o suretle konusularak boru sesinden
misafirler sersem olacaktir. Sofada bir guguklu saat bulunarak her caldikca
misafirler tarafmdan masallah masallah diye tahsin (guzel bulunan) sedalar
cikacak, hizmetcilerde kalm sesleriyle bu sedalan takib edeceklerdir. Odalann
duvarlannda "inniz be giizerd:' levhalan asih bulunacak ve kapunun oniine
kir sakalh vali sopah kanbur bir bekci baba oturtulacaknr. Elinde kasiklar
tahminen ellibeslik bir hizmetci kar.i yiiziinii eksiderek ortada dolasacak ve
ara sira misafirlerin ne istediklerini soracaktir. Su bardaklan icinde kenan
zimbah lacivert cuka (yun kumas) parcalari olmak sartryla aln tabakh, iistii
kapakh, eski nev'den (cesitten) kupalar bulunacaktrr. Bu sirada bane sahibi
telas icinde ve misafirlerin gozii yemekte olacak ve damat efendi durrnayip
kanterler dokecektir.

Sofra ve Y emek
Islemeli sofra ve iistiine havh yerine ipekli peskir ve ortasma aln yakah
hizmetkan gozii kor alacah kedi ve iizerine birde bakir tepsi ve tahta kasiklar
konduktan sonra etraftan "Buyurun" sedalan yiiksek perdeden zuhur
edecektir (meydana cikacaknr). Ibtida (baslangic ), kalayh bakir tas icinde
terbiyeli mercimek corbasi ve andan (ondan) sonra baharat ile karrsik et ve
daha sonra kenarh tepsinin icinde nohutlu pilav ve dort adet kara kalem kase
ile zerde (pirinc ve sekerden yapilrrus bir tath) ve nihayetinde karpuz bicimi
billur kase ile iiziim hosabi konulacak ve ikide birde nikahi 'akd eden imam
efendinin oniine (Buyurun) diye zerde (pirinc ve sekerden yapilrrus bir tatli)
kasesi siiriilecektir. Misafirlerin gogiisleri enfiyye (keyif icin buruna cekilmis ot)
yemenisi ve kutusu vesaire ile dolu olacak ve bir karts kadar kaba ve ileride
bulunacaktlr.Misafirlerin en ihtiyan sofrada pilav yerken herkesin yiiziine
dogru "Hapsu hapsu" diyerek enfiyye (keyif icin buruna cekilmis ot) ile karrsik
birinc taneleri atmaga baslayacak ve digerleri de "Ya Rabbi sukilr Ya Rabbi
siikiir" diyerek sofradan kalkacaknr.

Cizmeleri Olan Soyunsun
Ya Rabbi suktir! iki giin daha yagrnura muhtaciz andan (ondan) sonra
camurda bogulacaklarm hesabmi belediye gorsiin. Sokaklardaki carnurlar,
iizerine basihr basilmaz "C1k" diye cekirge gibi insanm agzma, burnuna kadar
giriyor. 0 zaman, insanm boynunu cevirerek la havle mi cekrneli yoksa ah.
Belediyenin diyerek incir cekirdegine
kadar girmeli mi ? Gecen giin
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adamcagizm birisi carsidan ge.;iyordu, camursuz yere basayrm derken ayagr
sryrrlmasryla beraber bacaklan havaya dikildi, fes basmdan frrladr. Meger
herifin bast kel imis. Buyurun efendim sirndi bunun tadi tuzu var mt ? Kim
bilir adamcagrz o kafayi herkesin nazarmdan ne kadar esirgeyordu. Iste aleme
fasoldu (duyuldu) gitti.Kelin arkasmdan,
hayvanda binili gelmekte olan bir
Hiristiyan
bu hali gormesiyle
ihtiyath davranarak
hayvarurn
orta yerden
siirmek istedi. Olacaga care mi vardir ? Hayvanm ayag1 tasa carpmasiyla
beraber hadi Rum liayvanm basmdan a~ag1 yere! ... Herifin kafasi kurulampda
ortaya y1g1lm1~ olan camurun icine girmesin mi? Vay! Herkesdeki kahkaha!. ..

Kokonoz'dan istifsar

(sorma)

Kokonoz! Omrunde giydin mi ?
Neyi?
Oyle tiiylii, kis elbisesi ?
Evet!
ismine nederler ?
Post!
Camm post elbise deglldir ?
Benim elbisem kista postdur ?
Hayir! Post elbise olamaz. Post denilen sey kista iizerine oturmak icin
evlerde kullamhr.
Ben strttma giyerim.
Olmaz babactjnm olmaz. Beni dinler isen ben sana bir kiirk giydirecegim.
Kurk mil?
Evet! Kiirk. K1~m viicudunu soguktan muhafaza eder. Seni ismdmr. Hasih
rahat edersin.
Para verecek miyim ?
Hayir! Teklifi mi kabul edeceksin ?
Teklifini mi ?
Evet! Anlamahyrm. Teklifin kabul olunacak birsey ise pekala. Yok oyle
meslegime mugayir (aykin) zirva birsey ise kilrkunii bogazma as.
Hayir! Pek kolay birsey.
Hele soyle bakahm.
Her soyledigime dogru olsun, egri olsun kavuk sallayacaksm.
Ha! Kavuk mu sallayacagim ? A a yapamam, oyle i~ elimden gelmez.
Camm baksana! Kavuk sallayanlar kiirk giyiyorlar.
Sende kurku kavuk sallayanlara giydir. Benim kavugum basmda
yapisrhdrr. Oyle kiirk ile sallanmaz. Zira birgiln olup sallaya sallaya
basimdan tekerleni verecekte basi acik kalacagim.
Sallayanlann kavuklan neden diismiiyor ?

9

Gorursun ya. Birgiin olup, oyle bir suretde diisecekdir ki bir daha basa
giymek mahall olacaktir (gerekmek).
Frkrarmzm muharririne
tesekkiir
ederiz. Daima, boyle tuhaf fikralarla Kokonoz'u sevindirmesini rica ederiz.
Kokonoz idarehanesi

Kokonoz ile Muhavcre

(konusma)

Kokonoz! Gazeteci mi oldun ?
Ne var ya begenemedin mi?
Evet! Begendim. Lakin becerebilecek misin ?
Becerenler gokten zenbil ile inmediler ya!
Gokden zenbil ile indiler ama herkeste para var, isini para kuvvetiyle
goriir, sen ziigiirtiin birisinin bu ziigiirtliikle ne is goreceksin ?
Vay! Demek sen beni Kokonoz degil, kokoz zannediyorsun ha! Kokozsun!
Neye maliksin (sahipsin) soyle bakayim.
Ben mi ? Dolapta dort tane esek nah, Kiimeste iki tane horoz, gecen giin
yrkilan odadan cikma dort tane kmk mertek, altlarmm gonleri patlarms
bir cift kundura!
Lakin beraber sabretde anlayahm, bit pazannda tellahk mt ediyorsun ?
Nedir bu saydigm seyler ?
Neye malik (sahip) oldugumu sormadm mi ?
Ben sana evdeki eskilerini tellalla denedim, nakid paran var rm am (onu)
soruyorum.
Co .... k.
Hani ya nerde, meydan gormeli.
Bankalarda kasalar dolu.
Bankalardaki paralardan sana ne ?
Banane mi ? Ya Beyoglu'ndaki hotellerin, gazinolarm, konaklarm,
yahlarm, istanbul'daki hanlarm, hamamlarm, magazalarm kiralan ...
Denizdeki vapurlarm nevlleri (bahsisleri), bu kadar seneden beridir cahp
carpttgun binlerce liralar nereye gitti. Bankalarda degiller mi?
Ha! Simdi ayag1m suya erdi!.

Lanba Suyu ispirto5
Bir zat - Ne o Kokonoz!
Ne olacak lanba suyuyla ispirto satryorum.
Kokonoz. Camm hie gazeteci adam lanba suyu ispirto nasil satabilir ?
Lazim geldi.
Neden?

5

Lanba suyu gazyag1, ispirto, kibrit demektir.
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Ctlnkii goriiyorum ki daha diin denilecek gibi bir zamanda lanba suyu
ispirto diye i;:1ghklanyla alemi taciz edenler, bugiin ciiccar oldular. Adama
oyle calimlar savmyorlar ki duyanlar bile hayretde kahrlar.
Acayip sey! Kim imis bu tiiccar olan herif?
Soyleyemern ki: Ctlnkii herif namuslu hem o kadar namuslu ki anlatmak
icin uzun bir zaman lazrmdir.
Ey! Ne demek isteyeceksin?
Hayir! Sanki bende lanba suyu ispirto satacagun, Belki ileride bir ciiccarda
ben olurum da gazetecilikten kurtulurum.
Ben sana birsey soyleyeyim mi ? Lanba suyu satmak senin isin degildir ?
Neden?
Meslegine muvafik (uygun) degil de andan (ondan).
Hayde be oradan ahmak herif. Sen budalasm ya!
Neden budala olaynn ?
Bak, ben o lanba suyucu herifin satngr cahrn gibi satma ga yiiz gazeteciligi
feda ederim.
A Kokonoz'um sen oyle cahm satamazsm.
Neyciin.
Cilnkii o mazurdur (ozurludur). Ne kadar tavir etse kusuruna bakilmaz.
Lakin sen oyle degilsin, Sen herhalde soyledigin soziin farkmdasm.
Oyle ise nik ii bed'in (iyi ve kotunun) farkr olmayan bir taknn vahsi herifler
medeni insanlarm icine karrsmamahdirlar.

Merak Bu Ya!
Camm kokoz birsey soracagim ama dogru soyleyecek isen sorayim. Zira
eoktan beridir merakima dokunuyor.
Ben bu gazeteyi zaten ne icin cikarryorum ?
Ben bilir miyim ?
Ey iste, sen de bil ki: Dogruyu soylernek icin cikarryorum ?
Oyle ise soracagim seye dogru cevap verecegine emin olaynn,
Daha siiphen mi var ?
Oyle ise dinle.
Iste kulagim sendedir soyle,
Evvela bana soyle ki: Burnun neden oyle Cakmakcilar Yokusu'na benzer.
Oturdugumuz ev Cakmakcilar Yokusu'nda oldugundan. Valide merhuma
merakh olmak hasebiyle daima yokusa bakarrms, ey kadmlar bani ya bir
cogunun anasi en ziyade nereye bakar ise, dogacak cocuk npki o baktigi
seye benzermis derler. Iste bizim valide de, o yokusa cokca bakngmdan
bizim burun boyle alemin nazanna carpacak kadar hem biiyiik hem de
egri biigrii birsey cikn, Ne yapahm efendim begenmeyenler kizlaruu
vermesinler.
Camm is yalmz burunda degil ki, kafanmda insan kafasma benzer bir
ciheti yok ki: Biiyiik dersek "Ol~tii terzi ihtiyar, bir bucuk endazeyim"(60
cm' lik olcu birirni) beytinin maksadi. Yani ... Yani.
Yani... Alt tarafr,
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Kii ... s.
Kim kime kiis!
Hayir kiis degil Kokonoz.
Ya kiis degil de gavgah rm ?
Hayir carnm, biiyiik pek kisa oldugundan seni birseye tesbihetmek
(benzetmek) istiyordum.
Kiis miis dedigin sakm sey olmasm ?
Ne?
Hani ya su sey vardir, Of! Bir tiirlii hatmma gelmiyor. Camm sey be
gardas, Ufak bir hayvan.
Kostek mi diyeceksin ?
Ha ha! Kos kotek.
Hayir! Kostebek.
Ne olursa olsun. Ister kos kotek olsun ister kor kopek.
Ey ne oldu sanki hiddet mi ettiniz ?
Eger boyum bu kadar kisa olmaya idi mutlaka kizacaktim.

Bundan U<; Bin Sene Sonra Diinya Ne Hale Girecek
Evvela o zaman kiirre-i arz (dunya) iizerinde ahvali (durumlan) mechul
bir karts yer kalmayip kutb-i simali (kuzey kutbu) ve cenubi (gilney kutbu) ile
Afrika'nm vustlan (ortalan) dahi simdiki Londra gibi meskun (oturulmus
yerler) ve mamur (imar edilmis) olacak ve "Bu yerler bundan iic bin sene evvel
adeta mechul imis" diye, bizim cehaletimize sasilacak. Su kadar var ki, o
zaman kutuplar ahalisi lncaklari arasma hirer sopa koyarak borularmi bir
kere bellerine dolandirdrktan sonra enselerinden cikaracaklardrr. Afrika'nm
vustu (ortasi) ise, gobekleri altma tuz ruhlu hirer makine koyarak bu sebeple
serinlemek yolunu bulacaklar. Sirndi Londra'da dilkkanr bulunan bir adamm
hanesi, elli saat mesafede bulunduguna ve bu hat yavas yavas Avrupa'nm her
tarafma sirayet eyledigi (yayilmaya basladigi) gibi, simdilik yaz mevsimine
mahsus olmak uzere krrlara cikrnak, diinyanm her tarafmda moda idiigiine
( ettigine) gore, bundan ii~ bin sene sonra sehirler adeta hirer cars] veyahut
fabrikalar mahalinden ibaret kahp, insanlar bundan ii~ bin sene evvel oldugu
gibi yine daglarda, bahcelerde muteferrik (ayn ayn) iskan edecekler. Birde,
bundan bin bes yiiz sene mukaddem (once), diinyanm ekser (bircok)
kitalarmda bir familya, adeta bir kabileden ibaret iken, sirndi mesela
Dayizadeler, adeta bir familyaya ecnebi sayilmaga basladigi gibi, bundan ii~
bin sene sonra dahi familyalar bir zevc (erkek es) bir zevce (kadin es) bir de
dort yasma kadar cocuklardan ibaret kalacak. Bir cocuk dort yasma varmca
mektebe ve oradan sanaata, ticarete gidip kendi hesabiyla ~ah~t1g1 gibi, bash
basma olunup adeta dort yasmdan sonra kimse anasmi babasim gormeyecegi
rnisullii (ornegiyle ), hele garda~lar birbirini hie gormeyecek ve amca, dayi,
hala, teyze namlanyla bir familyanm akrabast olabllecegi adeta esatir-i
evveleyn (ilk zamanlara ait masallar) kabilinden (rnumkun) add olunacaknr
( sayilacakur ).
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insanlar beynindeki (arasinda) rabita (baglanti) bu dereceyi bulduktan
sonra, muamele-i umumiyye (gene! davrarusda) dahi bir dereceye varacak ki,
sayet iki adam birbirine selam verecek olursa, birisi selarm verip vazifesini ifa
ettigine (yerine getirdigine), daima elden bir ibra (aklanma) senedi alacaktir, o
zaman "Yahu! Bundan ii~ bin sene evvel diinya ne kadar ahmak irnis! Saatciye
tamir icin bir saat brraktiklari zaman bir 'senet almazlar ve saatciler sayet
aldiklarr saati inkar eder diye endise bile etmezler imis" diye sasacaklardir.
Vasait-i nakliyye (ulastrn araclan) o kadar ~ogalacak ki, herkes icin daimi
suretle binilecek hirer simendilfer (tren) icat olunup, carsida pazarda bununla
gezmek soyle dursun, hatta sofra basmda usak yemek dagrtacag: zaman dahi,
yine boyle simendtifere (trene) rakib (binili) oldugu halde dag1tacaktlr. Lakin,
bundan muahharan (sonrasmda) suubet (zorluk) goriiliip, balonlar dahi
simendtiferler (trenler) kadar, taammiim etmis (yaygmlasmis) olacagi cihetle
(yonuyle), herkes istedigi mahalle simdi hayvana binmek tarzmda, balonlarla
seyahat edebilecek ve sofraci usaklar salon icinde, Efendileri taciz (rahatsiz)
etmeden yemek dag1tabilmek icin balonla ucarak ifa-yi hizmet (hizmet etme)
yolu bulunacaknr. Telgraflar dahi bu derece taammiim edecek (yaygmlasacak),
hele matbaa takirm adeta simdiki yazi takimlari yerini tutacak ve yaz1 icin
mahsus birer makine icat olunacak ve insanlarm bunlarla istigali (ugrasmasi) o
dereceye varacak ki, "Ba~1m1 kasrrnaga vaktim yok" lakrrdismm hiikmii asil o
zaman meydana cikacaknr. Soyle ki: i~ adami bulunan bir adam nihayetsiz
mesguliyyetinden (bitmeyen isinden) nasi (dolayi) yalmz cubuk doldurmak, su
istemek falan degil; adeta her isini usaklara gordiirmege mecburiyyetinden
dolayr, sofrada yemek yer iken taarm (yernegi) kasik veya catal ile usaklar
agzma gotiirecek ve bu arahk siimktlrecegi gelse usak mendili burnuna tutup
kendisini "H1h" diye sumkurecek ve hele bast veya baska bir yeri kasmacak
olsa, usak kasiyacak. 0 arahk kendi elleri ise, ya sofra iizerinde bulunan
telgraf makineleri vasrtasiyla kirk elli mahal miyanmda (arasinda) muhabere
etmek (haberlesmek), ya yaz1 makinesiyle yazi yazmak yahut matbaa
makinesiyle birsey basmak gibi hizmetlerden birisiyle mesgul olacaklardir.
Ancak kulaklari bos issiz kalacagmdan, yam basmda bulunan bir diger adam
dahi, ontine o giinkii gazete veya mecmualari ahp miihirn rnevaddi (konulan)
okuyarak suret-i mahsusada (ozel tarzda) yapilrms bir boru vasitasryla
Efendi'nin kulagma yavasca isal edecektir (ulastiracaktir). Bu gibi is adamlari
vakitlerini nakd-i makammda (en kiymetli zamanlannda) ve belki daha pekcok
krymetli add edecekleri (sayacaklan) cihetle (yonuyle) vakit kazanmak icin,
kelamda (sozde) dahi o kadar imsak edecekler (isten el cekecekler) ki,
liigatlarm yalmz ilk hecelerini telaffuz eyleyecekleri ve bu halde mesela "Rica
deriz simdi vaktim olmadigmdan yarm tesrif ediniz" demek lazrm gelince
6
" n. ... e d ... ~1. ... va k ... o I m ... ya... t e~ ... e d'1... " di1yecekl er diir.
300 sene sonra diinya bir hale gelecek ki, insanlar havass-i hamse-i
zahirenin (bes duyu orgarunm) kuvve-i tabii'yyelerine (yaradihs vasiflanna)
kanaat edemeyerek, en uzak yerdeki sedalan toplayip kulaklarma isal etmek
6

Bu yolda mlikalemelerde (konusma-antlasma),
(yerine getirme).

adeta rica ederim Efendim hukmunu ifa edecektir
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(ulajtlrmak)

iyin kulaklanna

gayet

masna'

(uydurulmui) hirer
"Funi",
ma-badt var (devam1

gozlerine ...
var)

iki Kisi Beyninde Muhllvere

(iki kisi arasmda konu,m•l

Bahs ederim ki i~ benim dedigim gibidir.

Hayir bahsetme yilnkil gayb edersin. Zira, ijini ben senden eyi bilirim.
Hayir, bahs ederim. Cehennemede gayb edersem.
Be arkada~1m, ben i~i tamam1yla bilirim. Inat etme.
Pekala! Soyle bakahm sen i~i nas1l biliyorsun!

Ald1g1m malumat mevsukdur (inantltrdlf). Dinle Miisyii Yasunidi o giln
iskelc'de kahvede oturuyor ve baz1 milbahaseler (iddealt konuimalar)
ediyormui. Birde Yunan Konsolosu meftur (yarattlmtj) o\dugu tabiat
iktizilsmdan (gereginden) olarak iite taraftan atilarak milma-ileyh (adt
geyen) Y as u nid i 'ye bi r itiraz bastirmtj, o da itirazm 1 mildafaasiz mra kmis
derken, itiraz-1 mildafaa (savunma itiraz1), itiraz-1 mildafaa (savunma
itirazi) is buyurmu,, Konso\os'u hiddet bilrfimilj. Yerinden firlamastyla
Miisyii Y asun idi'ye bi r hamledir giisterm is. Zaten Miisyii Y as u n idi
Konso\os'a esasmdan ehemmiyyet (onern) vermij adamlardan degil imisBen
burasm1
sonradan
ogrendim.
Ey! Aman
aman!
ii sahihan
(dogru olarak) benim bildijiim gibi degil imis.

~ilphe yok. "Ben sana inat etme demedim mi, yumruguyla b1y1klann1
yukanya doj\ru iki taraftan kaldird1kdan sonra" derken efendim, Miisyii
Yasunidi Konso\os'u eline aim•!· Basmtj sopayi- basm11sopayt! Bir haldeki
Konsolos itiraz ettijiine deiiil, kahvehanede bulunduguna da degil, dilnyaya
geldigine
pi~man
olmu~.
Anladm
mi ?yedikten sonra silkut mu etmii (susmui
Hay anasmt
be. Ey
Konso\os
dayag,

mu), yoksa hilkilmete de bildirmek iyin polise milracaat etmi1 mi?
i,te orasm1 iimdilik anlayamadim. ileride anlarsm hemen malumat
verecegim.

Kokonoz
Aferin M iisyii Y as u n idi'ye! <;:Un kii i1ittigimize gii re Konsolos' u n bir<;ok
ahval-i mekruhesinden (igren<; durumlardan) nasi (dolay1) Hristiyan
vatanda1lanm1Z aleyhinde mahzar
(giisterij) yapacaklarm11. Evet!
Yaymahdtrlar zira! Anla1Ild1gma nazaran pek ileriye gidiyormuj. Halbuki
bulundugu me'muriyyet nazik o\dugundan iiyle bir makama kendisini bilir
ak1lh adamlar laz1mdir.
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Havadis
iki gece evvel hastahanede yangm olmus, lakin polis tulumbayi
yetistirrnisde yangm sonmus. Gordiin mii ya, iste oyle olmah lanba tenekesiyle
yangm sondurmek mi olur. Zabtiye teneke ile tavana su atayim derken basma
geyiverir yahut muvazeneyi (dengeyi) gayb edecegi gibi ayaklan havaya dogru
yuvarlamverir. Herkes yangma te'essiif edecek (kederlenecek) yere bize
kahkahalan basiyorlar. Bu adeta bir facia oyunu arasmda giiliin<; bir
harekette bulunrnaga benzer. Simdi tulumba geldi. Bu belada savusdu gitti.

istanbul Havadisi
· istanbul'dan ahnan habere gore Bugdayzade Uncu Apik'in esek
cennetinde keyfi bozdugundan hiikema (hakimler) tarafmdan vuku bulan
muayene neticesinde,
yiireginde dinamitle dolu bir fesad (bozukluk)
kumbarasi, beyninde bir ihtilal kurdu oldugu tahakkuk
etmis (gercegi
anlasilrms) ve bunlarm ameliyyat-1 lazime (gerekli operasyon) icrasiyla
tedavisine beyne'l-Etibba (doktorlar arasmda) karar verilmis ise de, Apik o
illetle zrbarrnasuu hayatma tercih ederek razi olmarmsnr.

K1br1s Havadisi
On bes giin evvel Bodamya karyesinde sunnetci Mustafa Aga seksenlik
bir adam siinnet etmis. Herif usturayi yedigi anda okuz sesi gibi bir ses ile
bogiirmege baslarms! Siinnetciden ashm anladik. Arna ... Soylenrnez! Ha! iste o
hatmmza gelendir. Herif iki bacagmm arasma bir parca odun saklarms imis,
Muharrir ve sahib-i imtiyaz: Ahmet Tevfik

Tarih : 11 Kanun-i Evvel 1312 (23 Arahk

Say1:2
1896)

Kokonoz
Rica
Kokonoz'un yazacagi fikrat (fikralar) daima gtiliin<;lii olmasi mesleginin
iktizasi (geregi) oldugundan ve mucib-i dihk ti hande olacak (gulme ve gulusu
gerektiren) ftkralarm dahi esasi tizerine mebni ( dayanak) bulunacagi tab ii
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yedugunden (oldugundan) herkesler yazilan frkraya bir kulb takarak kendi
bogazma asmamasmi ve bu yiizden beyhude (yararsiz), haksiz olarak ge<;inipde
hakkmuzda mugayir-1 adabr-i insaniyye (insan terbiyesine aykin) ve islamiyye

sozler sarf olunrnamasun ve simdiye kadar kimseye -gerci hizmet degilse dehie bir gune (tarzr) muamele-1 baride (yaratici davranisda) de bulunmadigumz
halde, gece giindiiz aleyhimizde bulunan bir takim zevatm (kisilerin) tesvikat-i
cebeliyyelerine (sert kiskirtmalanna) kapilmakla, isin mezayasma (meziyetlerine)
vakif olrnaksizm, bizi hiikiimete miiracaat mecbur edecek ahvalden
(durumlardan) teberri edilmesi (yuz cevirrnelerini) rica ederiz.
Malumdur ki, Kokonoz bir mizah gazetesidir. Bu gazeteyi nesrden
(yayindan) maksadirmz ise, hem ahalimizin keyfine bir hizmet etmek hemde
yazilan fikralarla kendilerine bir ibret gostermektir. Halbuki, birinci
gazetemizde alemi kendimize aduvv-i ekber (en buyuk dusmaru) gordiik.
Evvelki
dtlsmanlarumzda
bundan istifade ederek bircok
tesvikata
(kiskrrtmalara) basladilar, bu sayede hulacagrrmz on bes yirmi aboneyi gaib
ettik; eger<;e boyle devam edecek olursa, ticuncll niisharmzr crkarmayarak
sarf-1 nazar edecegiz (vazgececegiz). Bundan epeyce bir miiddet evvelisi caylak
ve hayal ve daha sair bir takrm mizah gazeteleri nesr edilmis (yayinlanrms) ve
bircok sene devam eylernistir. Anlarmda (onlannda) yazdig: fikralar hep
ahalinin badi-i handesi (gulme sebebi) olmak iizere yazilmakta idi. Bizde
anlara ( on Iara) pey-rev (izinden gider) olduk. Boyle bir gazetenin nesrinde
(yayirunda) hata etmis isek, hatamiz kalemen (yazi ile) bize bildirilmelidir.
Fena soz isitrnekten ise, gazeteyi hie cikarmamak daha evladir (daha uygundur).
Bir fikra yazdik on kisi iizerine aldi. Acaba hangisi hakhdir, Biz eminiz ki,
hicbiride hakh degildir. Ciinkii, hicbirine de ait olmadiguu pekala biliriz.
Binaen-aleyh (bununla beraber)
her yazd1g1m1z Irkrayi kimse iizerine
almayarak yalmz gazeteyi eglenmek iizere okurnahdrrlar. Zira, seksen sene
evvelisi vuku bulmus bir isin, bugiinkii ahvale (durumlar) mutabik (uygun)
olabilmesi miimkiindiir. Arnn (onun) icin "Iste su frkra bana aittir. Zira, su
sozden oyle anlasilryor" gibi bos fikirlere saptlmamasim tekrar rica ederiz.

Te~ekkiir
Kibns

Gazetesi'nin evvelki haftaki niishasmda Kokonoz'umuzun
(yayinm surmesi) hakkmda yazdrg: fikradan ve miicerred
(yalruz) heyet-i tahririyyesinin (yazi isleri heyetinin) hiisn ii nazarlan (iltifatlan)
iktizasmdan (gereginden) olarak, hakkimizda ibraz buyurduklan (gosterdikleri)
asar-i
hayr-hahiden
(iyilikseverlik
izlerinden)
dolayi
medyun (borclu)
bulundugumuz tesekkiirat-r faikarmzm (manevi olarak ustun tesekkurlerimizin)
takdimiyle kesb-i mefharet eyleriz (ovunc kazanmayi bekleriz).

devam-i

intisarr

..........
Camm Kokonoz giiliim Kokonoz bana bir yol ogret.
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Nereye gideceksin evvela am ( onu) soyle de sonra tarif edeyim.
Hayir camm bir tarafa gitmek icin degil.
Ya goge mi cikacaksm ?
O ... f can sikryorsun ha!
Ey, nasil yol istersin soylesen a.
Malum ya kokozluk anarm aglatiyor. Para kazanmak icin bir yol ararim.
Hala bulamadm nu ?
Hayir. Cok dilsundum hatmma bir sey gelmedi. Sen akilhsm bari bir giizel
yol gosterde belki su fanide omrurnu rahat ge~iririm.
Ha! Demek rahat bir me'muriyyet istersin.
Oyle ya! Kolayhkla ge~inmek isterim.
Pekala! Bes on tane ciftlik ahrsm, icine laznn gelen adamlan tayin edersin,
sende dairene kaparnrsm. Diinya ister batsm ister ciksm, herkes birbirini
yese basnn kapidan disarrya cikarmazsm. Ciftliklerinin varidati gelir sende
misk gibi zevkine, sefana bakarsm. Bundan ala rahat ge~inmek yolu
olamaz.
Hay Allah sana akillar versin bunarms herif! Ben neden bahs ediyorum,
sen bana ne tavsiye ediyorsun.
Ne oldun ? Varidat az geldi ise ciftlikleri krrka balig et (cikar-ulasnr).
0
zaman varidat ziyadelesir cariyelerde haremde koyun siiriisii gibi ~ogahr,
calgilar cahmr, sen de keyfine bakarsm. Arna alem bas a~ag1 gelmi~
umurunda bile olmasm;

"i<; bade gi.izel sev var ise akil i.i suurun
Di.inya var imis ta ki yok olmus ne umurun"
Sahihan ( dogru) sen pusulayi sasirrms, ipin ucunu kacirrmssm,
Ben ha! Dogrudur. Gecende iskele'ye bir zata mektup gonderecektim,
nasilsa sasirdrm da Leymosun'a gonderdim. Vakian elimde bir ip ucu var
idi. Tama'karm (ac gozli.ini.in) birisi cekivermesiyle elimden aldi. Sebebini
sordum ise, artik edepsizlikten usanrms ben de ipsiz olamam. Nihayet elime
bir baska ip ucu aldrrn.
Yazik; yazik pek acmrn Kokonoz.
Ne o akrabandan birisi mi go~tii ruhuna ki (okunmaz) sen sagsm ya.
Be camm budalaca laflar soyleme, ben sana ne stiyledim. Sen bana neden
bahs ediyorsun, ben bayram haftasi derim sen mangal tahtasi anlarsm.
La havle ve la kaviyyum ati ve la gullac baklavasi ilia acem pilavi. Benden
kokozluktan kurtulmak icin bir yol istemedin mi ?
Evet! Halbuki sen bana bir lordun bile yapamayacagi seyden bahsettin.
Artik budalahgma hiikmetmemde ne yapanm.
Budalasm, sen ki beni akilh samyorsun.
Demek budalasm.
Haytr budala degil, oteki dala
Kokonoz! Sen beni adeta istihza (alay) ediyorsun.
Vay hiddet ediyorsun ha! Demek benim carnm yok. Ben insan degilim ha!
Neden camn olmasm, neycin insan degilsin, ne oldun? Sana kim ne dedi ?
Kim mi ne dedi ? Bir kere kulagtrn arkaya ver de dinle bakahm hakkimda
soylenen sozlere, edilen iftiralara, biihtanlara (iftiralara), ismimi tahkirane
(hakaretle kansik) soyleyi~lere, hele dost zannedip hakkmda hadden ziyade
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(fazlasindan
tesviklerine

olarak) hiirmet gosterdigim bir takim iki yiizlii heriflerin
can dayamr nu ? Iste ben dayamnmda ses crkarrnryorum. Sen

bir lakirdrya tahammiil edemedin mi?
Camm Kokonoz o sozleri sonraya brrak simdi sen bana su kokoluktan
kurtulmanm bir yolunu ogret. Saadetten cikma. Zira zaman simdi pek
naziklesti. Ne soylesen herkes kendi iizerine ahyor. Diismanm da cok ne ki
lazirn sen bana ii\'. ile besi kazanmak yolunu goster.
Iste soyledirn ya!
Pekala bende anladim. Arna o ciftlikleri ne ile alayrrn. Anlar (onlar) para
ister. Halbuki bende sekiz, ister dokuz olsun o kadar parayi nerede
bulayim!
Vay! Deminden beri dii~iindiigiin bu mu idi?
Daha ne olsun. Isin bast para.
Paran yok ise ne karisirsm bre mashara (maskara) oyle mi ?
"
7
Oyle ya! <;al
Nasil calayim ?

Calda nasil calarsan cal,
Tutulursam.
Yine cal.
Camm tutulduktan sonra artik calacak ne kaldi ?
Hi1; olmazsa seni yakalayan herifin basmdan kavugunu olsun cal,
Ben calmagi beceremem ki.
Alis, simdiye kadar kor kalmaya idin.
Sen bilirsen bana ogretsen a.
Ben bilirim ama kendi kesemden calmagi bilirim,
Neden ogrenmedin ?
Vicdanim razr olmadi.
Ya benim razi olur mu?
Oyle ise ziigiirt olacaksm, haberin olsun .

..........
Bir Tiirk - Selamukum (selam sizlere).
Ko.
- Ne demek. Vallahi bir sey anlarnadrm.
Tiirk
- Aga burada bir koroz mu yoksa horoz mu biri varrms. 0 siz
misiniz?
Hayir
baba burada degil simdi kiimese kapadimda geldim.
Ko.
- Neyi kapadimz aga ?
Tiirk
- Iste sordugunuz horozu.
Ko.
- Ocagm sogtmesi herif. Ben sana bir adam soruyorum, aduu
Tiirk
maduu, Sende ne soz anlamaz adam irnissin.
Senin ocagm sonsiin Tiirk. Sen bana horoz sordun. Kimi murad
Ku.
ettigini (diledigini) ne bileyim.
Tiirk
- Oglan sen ananm arhasmda (arkasmda) hie yiiriimedin mi ?
7(aldan

murad

(arzulanan) hirsizlik
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olmayip bir tuhafliktir.

Ko.

- Tiirk, agz1m bozma
? Y1kII oradan.

seni fena

ederim

esek

herif, ben hayvan miyrm

Aynen Varaka
Kokonoz idarehanesine
"Gecen Pazar ve Pazarteri giinleri Turunclu Cami-i Serifi'nde kiraat
ettirilen (okutulan) mevlud-i serifi li-ecli'I-istima' (isitmek amaci ile) Attar Haer
Sufi Efendi imzasryla miitehayyizan (ileri gelenler) belde Efendiler hazeratma
(sayilan
kisilere) bircok tezkireler (izin kagitlan)
tevzi' olunrnusdur
(daginlnusdtr). Tezkirelerden biri her nasilsa manzur (gorulmus) acizanem
oldugundan anlayamadrgim bazi cihetleri (yonleri) sizden sormak iizere bir
suretini bi'f-Istinsah (nushasim almakla) takdim eyledim. Iste tezkirenin (izin
kagidirun) ayni sudur, Hazret-i Sultan bar-gah-1 risalet (peygamberlik makami) ve
nazrm-i karhane-i seriat (Allah'm emir yerini duzenleyen) Efendi hazretlerinin
menkabe-i viladet-i serifesi (hayirh dogus hikayesi) bi-liitfihi teala (Allah' m
iyiligiyle) onumuzdeki Pazar ve Pazartesi gunleri bade'z-Zuhur (ortaya crktiktan
sonra) Turunclu Cami-i Serifi'nde kiraaat olunacagrndan (okutulacagmdan) Efendi
hazretlerinin
evvel meclis-i melai'in (cemaatin oturumu) enisi (dostu) alide
(yucede) bulunmalan mUsterhimdir (yalvarandir) ol babda"
Bendeniz bu tezkirenin (izin kagidinda) ibtidalarmda (baslangrclartnda)
olan Sultan bar-gah-1 risalet (peygamberlik rnakarm) ciimlesinden bir mana
isticracmda (crkarmastnda) muztarr kaldim (caresiz kaldim). Hatta tasavvurat
(zihinde sekillenditme), meani (manalar) gormii~ bir hocaya dahi gosterdigim
halde muma-ileyhde (ad, gecende) tahayyiirde kaldi (sasinp kaldi). Rica ederim
anlayabilir iseniz bir cevap verinizde bendenizi su goniil azabmdan kurtaruuz.
Sail

Kokonoz
Sacmuz sakalurnz agardi, omrumilzde ne boyle bir tesbih (benzetme)
gorduk ne de isittik, ne de yazan zatm hangi kitaptan aldignu biliriz. Sekiz on
defa okuduk bir mana cikarmak bize de nasip olmadi. Anlayana ask olsun.
Hele bar-gahm (makamm) ne oldugunu hie bilernedigimizden, bizi de merak
sardi. Bari tezkirenin (izin kagiduun) muharriri (yazan) kim ise, diger bir
tezkire (izin kagidr) ile bize anlatsa da o merakdan kurtulsak.

Cocuk Babalarma Bir Numfme
Cuheladan ( cahillerden) zatm birisi okuyup yazmanm
liizumunu (gerekli mertebesini) hissederek oglunu alim etmek niyetiyle
verrnis. Bicare adamcagiz ise nafaka-i yevmiyyesini (gunluk nafakasiru)
kasdiyla daima isinde giiciinde bulunarak, hanesinin idaresiyle istigal
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derece-i
mektebe
tedarik
etmekte

(ugrasmakta) bulundugundan
cocugunun arkasma dilsiip de mektebe ne yolda
devam eyledigini,
hoca efendilerin
dikkat edip etmedigini teftise vakti
olmamagla bu isi zevcesine (hamrmna) havale etrnis. iki ii«; giinde bir defa
"Cocuk mektebe gidiyor mu ? Okuyor mu ?" diye zevcesine (harurruna) sual
ettikce, devarm hakkmda hiisn ii sehadet (iyi niyetle tarukhk) gorerek memnun
olurmus, Aradan bir iki ay gectikten sonar, vuku bulan suallerine "Aman
camm Efendi ne giizel okuyor; biilbiil! Hep cennetleri cehennemleri
de
okuyor"
cevabmi
aldikca!
Adarncagiz
memnuniyyetinden
«;ocugu nasil
sevecegini bilernezmis, Bir aksarn hanesine erken gelerek, oglunu mektepten
heniiz gelmis gorflnce "Bari sunu bir yoklama edeyim." diye ontlne alip
"Oglum ne ogrendin ?" der. Cocuk babasmm bu imtihanmdan fevkalade

memnun olarak "Cennetimi okuyayim ?" der. Babasmm "Evet" emrini almca,
hemen diz cokilp bir tavr-i mahsus (ozel tavir) ile sallana sallana okumaga

baslar:
"Cennette var bir hurma!
Dalian burma burma!
Cennette var bir incir!
Dalian zincir zincir.
Cennette var bir kabak!
Dallar1 tabak tabak!"
Adarncagiz cocugun nagmati (nagmeleri) tizerine mtitehayyir kalarak
(sasirrms halde) "Oglum sen elifi okumadm mr ?" deyince, cocuk "Am (onu) da
okudum" diyerek, tekrar sallanrnaga ve okumaga baslar,
"Elifden bene hi...k!
Segrettim koye ci ... k!
Koyde kaymak yidim!
Hocamdan dayak yedim!"
Bu arahk zevcesi (harnrm) iceriye gelerek "Gordun mil Efendi ogtumuz
nasil btilbill gibi okuyor" der. Babasi ise hayretinden verecek bir cevap
bulamayarak ahk ahk kansmm ytiztine bir vakit baktiktan sonra "Ne diyeyim
gan Allah'tan bul" demis.
Fantebheva ?

Bir Hanede Bir hasta
Has ta
Digeri
Birisi

-Aman su!
-Damlasi bile yok.
-Camm hasta kisnu yok. Bilir mi hararetten yandi kavruldu.
-Aman bayihyorurn biraz su yetistiriniz.
-Y ok diyorlar nerede bulayim.
-Komsudan ahmz. Aman ya Rabbi Kerbela'da mryiz musibet. Bu
arahk kapi urulur (vurulur).
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Iceriden
-Kapiya bakimz,
Disarrdan bir ses -Tahsildardir tahsildar.
Icerden
-Ne tahsildari ?
Disardan
-Su vergisi tahsildan. Ya paralan yahut suyu kesecegiz.
Icerden
-Aman Allahi severseniz kesiniz de sudan boguluyoruz.
Borular
suyun
kuvvetinden
birkac yerden
patladi.
Bu hale canlar
dayanmaz.
Disardan -Dernek para vermeyeceksiniz.
Icerden
-Hayir!

-0 halde biz suyu keserizde, sizde o zaman basimzm caresine
baknuz,
Icerden
-Zaten Temmuz aymdan beridir basmuzm caresine bakmarms
olsaydrk, simdiye susuzluktan coktan obiir diinyada idik. Acaba
Temmuz aymdan beri evimize su damladi rm. Havs (havuz) dort
yerden catladr, agaclar kurudu, bu sene belediyeye verecegimiz
verginin dort mislini suculara verdik, iistiinii sizden isteriz.
Halbuki, sen yiiziine bilmem ne taktm ki, para isternege geldin!
Hele biraz daha kapida eglenirsen kurdugum tursunun kokusunu
o zaman isiteceksin.
Disardan -Haydi arkadas gidelim de, insanlar ne yapsalar haklari var. Vallah
bizi yakalarlarsa, kart dokusuna dayanarnayiz ha.
Disardan

Gazel Hac1 F1~ F1~

u~ (uc) sene el-gazete

satdik idi rahat ile,
Simdi var barbar ki vermez bize farat ile,
Sanki arnk bitti mi bu ? Daha vardir tevjihat (yonelmeler).
Daima biz satahm sok (90k) gazeta kerrat (kerreler) ile,
Bir Arap usak dayanmaz boyle siflak (ciplak) fi's-Sita (kista).
Robe (bir giysi) ister giymeli bir fantalon Pantolon) hirkat ile,
Sok (90k) samur (camur) bir memleket fi'l-Kundura (kundurada)
les faide,
Almah Bir sif (cift) sorab (corap) ama koy cizemat (cizmeler) ile,
Iste geldi Ramazan ister Haer Abla Resel (recel),
Saim (oruclu) olmaz ya Efendi, sade makaronat (makarna) ile,
On busuk (bucuk) saat gezer koprti basmda gel yevm(glin),
Sam isi lebleb satar enva' (cesit) ilanat (ilanlar) ile
On fare bir Sam isi hie kimse almaz sok (cok) baha' (kiymet)
Sok siikiir diin sok borekler satdik igfalat (aldatmalar) ile ...
Ge~en niishadan ma-bad (devam):

21

Bundan

-0~ Bin Sene Sonra Diinya Ne Hale Girecek

Yek nazarda (bir bakisda) halkasmi bile gorecek kuvvetde, hirer cifte
dur-bin (burbun), burunlarma gayet uzaktaki kokuyu alabilecek, gayet sanaath
hirer boru takacaklar ve bu aletler ile mesela yiiz mil mesafede, sayet bir
muharebe (savas) vuku bulursa, bakip kumandanm cehresinin (yuzunun) rengi
kacmis oldugunu gorecekler, Bir neferin (kisinin) tabancayi cakarak, yalmz
kapsiilii patlayip icine ates vermedigini, kapsiil sesinden anlayacaklar ve hatta
kapsiil kokusunu barut kokusundan fark edebileceklerdir. Fakat muharebe
(savas) icin oyle esliha (silahlar) icat olunacak ve bunlara mukabil (karsihk) oyle
siperler ihtira (benzeri gorulmemis birsey icat) edilecektir ki, bizim simdiki
astronoflar, metraliyozler, zirhh tabyalar numunehanelerde bulunup, balk
bunlan temasa ettikce (seyrettikce) "Camm bu gibi seylerle nasrl muharebe
(savas) ederler imis" diye istihza (alay) edecekler ve simdi tas devri
adamlarmm tastan topuzlan, o cakmak tasmdan kargrlari ve sairesi bizim ne
kadar nazar-1 istihfafrmizr (kucuk gorrnernizi) celb etmekte ise bizim
esliharmzda
(silaklanrruzda)
anlar (onlar) nazarmda (bakismda)
'ayniyle
(yardirruyla) bu tesiri basil edecektir 8ortaya koyacaktir).
Sunu da kayd edelim ki, bundan ii~ dort bin sene evvel iki asiret
birbiriyle cenk ederek (gogUs goguse savasarak) meydanda tarafeynden (iki
tarafdan) topu topu, bes on kisi bulunmasma mukabil (karsihk) simdi iki millet
cenk ettigi (gogus gogilse savastrgi) halde ii~ bes yiiz kisi bulundugu gibi,
bundan sene sonra dahi mesela; Asya milleti, Amerika halki ile cenge (gogils
goguse savasa) tutusunca ciinde (askere) bes on milyon asker, bogaz bogaza
gelecektir. Kitatdan (kitalardan) olan insanlar kendi isleriyle mesgul olacaklar
ki, herkes birbirine adab-i insaniyyeyi (insanlik kurallanru) bila ifaya (yerine
getirmeksizin) vakit bulamayacaklarmdan setm (sovme), darb-1 cerh (yaralama)
gibi fezayih (cirkinlikler) bi't-Tabi (tabiatiyla) ortadan kalkacak ve ezmine-i
kadime (eski zamanlarda) tarihini okuduklan zaman mesela; bin sekiz yiiz
yetmis sekizde Paris'de felan ile falanm diivellii ettiklerine dair fikra, kari'in
(okuyucunun) borusu vasitasiyla Efendi'nin reside-i sem'-i itla) (kulagina gelen
haber) olunca "Acayib! Islerini birakrpda diivellii etmege nasil gitmisler" diye
taacciib edeceklerdir (sasiracaklardir).
Simdi Asya ve Amerika'daki esrar-i
zenciyeye (zenci sirlan), bundan ii~ bin sene sonra maymunlar istihdarn olunup
makinistlikten ta cobanhga kadar hizmetler anlara (onlara) gdrdurulecektir. 0
zaman balk "Camm bundan ii~ bin sene evvel gelen milel-i kadime (eski
milletler) ne kadar ahmak imis ki, boyle akilh bir hayvarn yalmz karsrsma
geeipde giilmek veya bogazlarina hirer zincir takarak mahalle mahalle dolasip
oynatmak icin beslerler imis! Bahsus birsey seyredipde gulrnege nasil kuvvet
bulurlar imis" diye sasacaklardrr. Fiinun (ilim) ve bikemiyyat (felsefe)
cocuklar icin anadan, babadan ogrenilir, malumat-1 adiyye (ahsilmis bilgiler)
sirasma gecip mesela; kiitub-1 kadimede (eski kitaplarda) "Sey-i evvel (birinci
sey), sey-i saniye (ikinci sey'e) miisavi (esit) olupda, sey-i saniyede (ikinci

22

sey 'de) sey-i salise (ucuncu ~ey'e) miisavi (esit) olur ise, sey-i evvelinde (birinci
seyinde) sey-i salise (ucuncu sey'e) miisavi (esit) olmasr lazrm gelir" gibi
miibahaselere (iddeali konusmalara) rast geldikleri zaman "Aman ya Rabbi!
Bundan ii~ bin sene mukaddem (once) halk ne kadar cahil irnis! Artik bunuda
bilmeyecek ne var imis!" diye crldrrasiya bir hayret icinde kalacaklara, bizim
kiirre-i kamerin (aym) derununu (girisini), safhatmi (safhalanrn) gorebildignniz
gibi, anlar ( onlar) seyyaratm (gezenlerin) derunlaruu (girislerini) reyii 'I-' Ayn
(kendi gozuyle) goreceklerinden ve bizim simdi ruy-1 arzr (yeryuzunu) harita
iizerinde seyretmemize mukabil (karsilik) anlar (onlar) gercekten gezip, her
tarafi goreceklerinden, simdi bizde olan fenn-i heyet (bilim heyeti) ile
cografyayi en ziyade istihza (alay) edecekler ve "Artik meydanda gordiigiimiiz
seyi de kitaba yazmaktan biiyiik hamakat (ahmaklik) olamaz" diyeceklerdir.
Hele "Ben sairlerinden daha akilh filosofum" diye meydana cikan sarlatanlari
simdi bizim milel-i kadime (eski miletlerin) kahinlerini gordiigiimiiz nazar-i
tahkirden (hakaretli bakisdan) daha muhakkar (hakarete ugramis) bir nazarla
(bakisla) gorecekleri bedihidir (besbellidir). i~te, o zaman dahi yine terakki
(ilerleme) isteyen frrkalar bulunup, beni beseri (insani), daha baska bir hale
koyacagim diye, kafa patlatip duracak ve bir diplomatm dedigi gibi
"Ingilterede cumhuriyyet hevesleri (okunmuyor) bas gosterecektir."

Bir Fasd Bir Komedya
Kokonoz - KIZI - Bir cariye.
K1z kacar, Kokonoz kovalar.
K1z
-Istemem ... Istemem ... Istemern ...
Kokonoz -Ne halt eder! ! ! istemez misin. Seni gidi utarup arlanmaz seni. Sen
benim efkarum (fikirlerimi) tahvil edeceksin (degistireceksin) ha ?
Bakayim sen kim oluyorsun ki, hiikmiin altmdan cikrnak istiyorsun.
iki dirhem beyninle babanm koskoca, bir kantar beyni ile
tartilacaksm oyle mi ? Hakkmda hayirh olani sen mi daha eyi
bilirsin yoksa hen mi ? Kaz aklmi basma topla bah (bak)
kemiklerini kirarrm. Ben oyle naz maz istemem. Ben sana herifin
zengin oldugunu anladim. Tahkik ettim (asartirdirn) diyorum,
isitrniyor musun ? Yirmi bin gurus iradi (gelin) varmis isitince
akhm basimdan sreriyordu, sen ne soyluyorsun. Diinyada bundan
daha giizel, daha namuslu adam olabilir mi ? Adeta herife benim
varacagim geliyor.
(K1z aglayarak)
H1! H1! H1! H1!
Kokonoz -Ne o! Ne oldu? Bakar mrsin suna birde durmus utanmadan aghyor,
cinleri basima toplama, alimallah seni fena ederim. Arna ne olacak ?
Yeni cikrna moda hannn Efendiler.
Allah 'tan korkmazlar,
babalardan utanmazlar.
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K1z

-Ay efendim! Beni Muharrem Bey'e vaad eden sen degil mi idin?
Senden izinsiz birsey yaptim nu ? Muharrem Bey'e var diye beni

tesvik eden sen degil misin ? Simdi o olmaz baskasma verecegim
diyorsun!.
Kokonoz -Ey ne olmus sanki ? Vaad etmis isek vermedik asmadi. Andan
(ondan) daha zengini crkti. Muharrem Bey gtizel imis, benim ne
vazifem. Zengin dururken gtizelmi~ diye adama kiz verirler mi ?
Bilmezsen ogren. Senin para dedigin cirkini bile guzellestirfr. Hem
parasi olmayanda insaniyyet de olmaz. Arna otekini sirndi
seviyorrnussun nikahtan sonra am (onu) da seversin. Nikahta
keramet vardrr, Senin muhabbet dedigin nikah ... (okunmuyor) lakin
(okunmuyor) degil, benim gibi esiktedir ki, emir edecek birde
durrnus da ogtit, nasihat veriyorum. Iste sana arsizhk istemem
diyorum. Cevezeligin luzurnu yok. Bugtin goruculer gelecek. Haydi
goreyim seni, giller ytiz gostermeye bak.
Cariye km bir tarafa cekerek;
-Bu ne camrn! Bu ne! Sen crldrrdm rm ? Herkes koca diye olup
dururken, sana koca veriyorlar da almak istemiyor musun ? Iste
dtinya boyledir. Eline gei;en kudretini, kiymetini bilmez. Kader,
kiyrnet bilenin eline gecmez, Ah ne olurdu. Sevabma beni de bir
kocaya veren buluna idi. Alimallah naz maz degil papucsuz kosar
idim. Cecen gtin Hoca Efendi'nin soyledigi gibi "Kadm dedigin
sarmasiga, erkek dedigin de agaca benzer. Sarrnasik agaca
sarmaymca btiytiyebilir mi ?" Hoca Efendi'nin sozu pek dogrudur.
Kendimden kiyas ederim. Rahmetli sagken yanaklanm pancar gibi,
kalbimde rahat idi. Simdi bir deri bir kemik kaldim. Hey gidi
gtinler, hey gidi geceler! Kara kista mangalsiz yatardrrn. Simdi
Agustos'ta zangir zangrr titriyorum. Gel, beni degilde kocaya
varmaya bak. Dtinyada gece yanmda biri bulunmaktan lezzetli
birsey olamaz. Hie degilse insan aksmnca bir hayir ola deyen
bulunur.
K1z
-Camrn hie oyle sey mi olur! Muharrem Bey gibi bir cevani
(delikanliyi) birakaynn da o kirli surath ihtiyar herife nasil varayim,
Cariye
-Canim arkadas evde memleket memleket gezer. Kim bilir bir
baskasma nu gonul verdi, ne oldu ?
K1z
-Muharrem Bey'in resmini gostererek "Ah! Ne soyluyorsun ? Sunun
ytiztine bak bir kerre. Bir tane kurban olayim. Boyle melek simah
bir cevani (delikanhyi) birakaynn da kir sakalh, burusuk ytizlti bir
herife zengindir diye varayrm" imis. Galiba ben babamm akhyla
yasarrm ha!
Muharrir ve sahib-i imtiyaz: Ahmet Tevfik
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Sayt: 3
1897)

Tarih : 25 Kanun-i Evvel 1312 (6 Ocak

Kokonoz
Istirham
Vakian (gercekten) ilctincti niishadan abone bedelatmm (bedellerinin)
tesviyesi (odemesi) zimrunda (imasinda) Kokonoz'un istirhama kalkismasi
(ricada bulunmasi) biraz sogukca duser ise de kokozluk meselesi, bu soguklugu
ber taraf etrnege (ortadan kaldirmaya) kafidir (yeterlidir).
Kokonoz simdi kokozdur gezemez bes parasiz
Para ister siiriiniilmez koca bir les parasiz
Para ister kagida kise-i servet (para kesesi) bornbos
Yiiriimez bu Kokonoz bu basi ser-kes (baskaldinr) parasiz
Yemek ister para lazrm gece giindiiz dusunur
Bu Kokonoz bu basi ser-kes (baskaldinr) parasiz
Edemez arz-1 viicud (var olma istegi) oyle her on bes parasiz
Satacak tarlasi yahut konagr yoktur arun (onun)
Hanesinde yakamaz bir gece ates parasiz.

Rica-yr Tashih

(duzeltme ricasi) ve
etme)

ifa-y1 Tesekkur

(tesekkur

Beyrut'ta
nesr edilen (yayinlanan), "Semeratii'I-Fiinun"
gazete-i
muteberesinin (bilinen gazetenin) 1080'inci niishasmda Kokonoz hakkmda
ibraz, asar-i hayr-hahi (iyilikseverlik izleri) edilmistir (gosterilmistir), Ma-mafih
(bununla birlikte) kokozun kokoz oldugu birinci nushasinm fatiha-i kelarmnda
(sozun baslangicrnda) miitalaa edilmesiyle (arastmlrnasiyla)
beraber bir hiikiim
bastmlarak
Kokonoz
miiflis
(iflas
etmis) diye
tefsir olunrnustur
(yorumlanrmsnr).
Vakian (gercekten) bu yiizden bizce, bir igbirar (gucenme)
basil olmarms (ortaya cikmarms) ise de, Turkce'de "Ihtiyar" manasma olan
Kokonoz'un aksi tefsirine (yorumuna) karsi siikut etmek (susmak) manasmca,
bizimde siiphemiz olduguna delil add edileceginden (sayilacagmdan) serlevhanuzm (yazi baslrgrmizm) tefsirinde (yorumunda) vuku bulan yanhshgm
liitfen tashihini (duzeltilmesini) ceride-i mezbure (adi gecen gazetenin) heyet-i
tahririyyesinden (yazi isleri heyetinden) rica eder ve gazetemiz hakkmda izhar
buyurduklan (meydana cikardrklan) asar-1 hayr-hahiye
(iyilikseverlik izlerine)
mukabil (karsihk) medyun (borclu) bulundugurnuz tesekkurat-i faikarmzm
(manevi olarak ustun tesekkurlerirnizin)
takdimine miisaraat eyleriz (tesebbus
eyleriz).

..........
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Kokonoz sana bir mektup gelmis,
0 nasil mektup oku bakayim.
Buyur
dinle
"Zatmiz
dtinyanm
beyazim
karasmi
fark edenlerden
bulundugunuz cihetle (yonuyle) her kime bir iltimas etrnis (kayirrrus) olsamz
tensib (uygun bulur) ve kabul ederler. Bendeniz ise oldukca okur yazar ve
bilirsiniz ki ufak tefek ise yaranm. Nereye mtinasib (uygun) gorur iseniz,
benim hakkimda bir iltimas etmenizi (kayrrmaruzi)
temenni ederim."
Su mektubun imzasi nedir ?
Imzasi "Kadim-i muhlisiniz (eski dostunuz) Tank"
Ha! Su bizim Tank.
Kokonoz. Bu varakanm mefhumunu (anlarmru) anladm rm ?
Melfufu (sanlrrnsi) ne demek? Bir de melfufu mu (sanlrrusi mi) var?
Hayir a camrn melfuf (sanlrms) degil, mefhumunu (anlammi), mefhumunu
(anlamiru)!
Aferin sana! Beni kara cahil mi zannettin ?
Kokonoz eyi ama sen o kadar ltigat bilmezsin.
Bazr kere bir ltigat
soyleyeyim diye cahsirsmda yine aksi soylersin. Mesela; leyle-i kadr (kadir
gecesi) diyecegin yerde leyle-i kader gecesi dersin. Halbuki bu btiytik
hatadir.
Camm sen beni yeni mi ogreneceksin ? Bilirim dedim, bilirim.
Peki tecriibe icin su mektepten sana bir ltigat sorayim. Bakayim bilecek
misin?
Sor.
Iltimasm (kayirmamn)
manasi nedir ?
Yahu sen bayagi budala olrnussun.
Cihanda bundan maruf (bilinen),
bundan manasi vazih (acik) bir kelime var midrr ? Hatta, bu kelimenin
manasim belki besikteki cocuklar bile bilir.
Eyi ya! Mademki bilirsin, manasmi soyle,
Manasim rm ? Ne demek be camm ? i~te iltimas (kayirma). Iltimas (kayirrna)
demektir. Hatta, sonuda ararnhrsa selamettir!
Son u selamet demek ne demek ?
Vay o kadar cok sey bilemedin mi?

Hayir.
Oyle ise ehl-i kalb (kalp sahibi) degil imissin. Iltimasa (kayrrrnayi) nail olan
(ele geciren) selamete mazhar olur (ulasir),
Elbette ana (ona) stiphemi var ? Ey! Simdi bu mektup sahibini iltimas
edecek misin ? (kayiracak mrsin ?)
Hay hay.
Pekala ama! 0 adamm iktidarmm (gucunun) derecesini bilmelisin de, anm
(onun) iizerine iltimasa (kayirmaya) kalkismahsm.
Yahu ? Sen hie alemin halinden anlarmyor musun, iktidarm (gucun) ne
ltizumu var! Ortadan iltimas (kayirma) kalkti nu ? Ben anm (onun) kryasmi
coktan yapnm, Iltirnas (kaytrma) iktidara (gucune) faik (manevi olarak ustun)
ve galiptir. Yann ben gider Tarrk't bir tarafa iltimas eder (kaydinr), bir
bardaga kulp (sap) yaptmnm.
Oyle ha! Iktidar (guc) ister olsun ister olmasm iltimas (kayirrna) ile is biter.
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Ne demek iltimas Sark'da (dogu'da), Garb'da (batr'da), Urum'da (rum'da),
Kmm'da iktidara meydan okur.
Arna artrk insaf et Kokonoz. Birazda iktidar (guc) lazrrn.
Sus be adam. Sende insaf minsaf diye sozii uzadip durma o nerede, bu
nerede?
Kokonoz mannk bilir misin ?
Ne demek diinyada am (onu) bilmeyen var nu ? Gordtln
mii iste, oyle dise
dokunacak seylerden bahsetde gonliim biraz acilsm nerede yiyecegiz ?
Camm hie mantik yenir mi ?
Nasrl yenmez, mantidan ala sey mi olur?
Manti degil Kokonoz, mantik, mantik.
Ha! Anladirn kiymah rm, yogurtlu mu ?
Camm cehaletini her yerde izhar etmenin (ortaya cikarrnarun)
manasi yok.
Mantik'm kiymahsr, yogurtlusu
olmaz.
Simdi Allah icin dogru soyle, Mantm'm kryrnalisr, yogurtlusu olmaz nu ?
Sen Kokonozladrkca (yaslandikca) artik abuk sabuk soyliiyorsun. Haberin
olsun admi degistirecegim. Kokonoz yerine matuh (bunak) cagrracagim.
Vakian (gercekten) manti denilen seyin dedigin gibi krymahsi yogurtlusu
olur. Lakin, benim dedigim manti degit mantikdtr. Mantik olarak; kazaya
(onerrne), kiyasat (karsilasnrmalar),
mugalatat (yamltmacalardtr).
Dur arkadas,
Iste benim dedigimde o ya! Onunda krymahsi olur.

Yogurtlusu olur. Ancak dedigin gibi kazaya ugrarsa o fena.
Kokonoz uzun ettin ama. Soz anlayacak rmsm, Y oksa benimle egleniyor
musun ? Mantik alemi (dunyasi) bakkalda da var, cakkalda da var, fakat bu
ilm-i efkarm (bilimsel dusuncelerin)
kelamm (sozunun) mizam (olcusu)
oldugu cihetle (yonuyle) hiikema (hakimler), ulema (bilginler) pek dikkat
etrnisler. Sarfca (gramerce) bazi i'lal (arapca'da bir gramer kurali) yaparlar.
Buda efkarm (dusuncelerin) sarfr (grameri) demektir. Kiyas (karsilastirrna) ile
hakikati (gercegi) bulur.
Bulur ha! Hakikati (gercegi) kim gaib etrnis ki o bulacak ? Yahu! Arkadas
ben bu ilmi bilmiyorum. Sunu bana ogretsen a.
Peki ama dikkatle dinle. Bu ilimde kaziyyeler (meseleler) var. Bunlarm
kryaslari (karsilasttrrnalan)
var. Sirndi ben sana bir kiyas (karsilastirma)
yapanm. Sende bundan sonra tatbikata (uygulamaya) girisebilirsin.
Ben zaten laklakiyyata (manasiz sozlere) simdi mi gtrisecegim. Isirn giiciim
o!
Camm yine lakirdiyr ters anhyorsun. Laklakiyyat (rnanasiz sozler) degil
tatbikat (uygulama).
Ey pekala! Pekala! Hosnut oluyorumdu. Yap bakahm.
Eyi dinle ha! Kokonoz, sen oleceksin cunku insansm. Mademki insanlar
fanidir (olumludur), Sende fanisin (olumlusun) oleceksin.
Alimallah bu ilim cok tath. Sahihen (dogru) mantidan da tath be. Dur azacik
... ! Hah! Belledim. Dur bende bir kiyas (karsilasttrma) yapayirn.
De bakahm.
Simdi bak. Senin kafan karpuzdur.
Sus arsiz ! 0 nasil lakirdr,
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Dur. Dur. Acele etme. Mantik ile sana isbat edeyim. Senin kafan karpuzdur.
Ctinkii
karpuz miidevverdir (yuvarlaktir). Madem
senin kafanda
miidevverdir (yuvarlaktir) elbet karpuzdur.
Hayir boyle safsata istemem. Hani ya iltimas (kayirrna) iktidara galiptir
demedin mi ? Iste kiyasr (karsilastirmayi) ona yapmahsm.
Arkadas bu kaziyye (mesele) kryas (karsilasnrma) kabul etmez. Bundan
vazgec.
Neyciin vazgeceyirn ? Eger belleyemedinse bir daha tarif edeyim. Yahut
kryasi (karsilasnrrnayr) yaprvermeli,

Pekala madem israr ediyorsun, yapayim.
Yap bakayirn belleye bildin mi?
Iltimas (kayirrna) iktidara galiptir. Ciinkli evvelki muazzez (hurrnetle saygi
goren) ikinci muhakkardir
(hakarete ugrarrusur). Muazzez (hurmetle saygr
doreruise herhalde muhakkara (hakarete ugrayana -gore-) galip ve faiktir
(manevi olarak ustundur). Iltimas (kaytrrna) iktidara (guce) galiptir.
Aferin Kokonoz. Sen artik alrms yurumussun.
Ne zannettin ya! Eger benim akhmda biraz durgunluk olmasa daha sana ne
kryaslar (karsilasnrrnalar) yapardim, Lakin artrk yoruldum. Biraz miisaade
etde zihnimi dinlendireyim.
Oyle ise sana on bes giin miisaade (izin) iyicesine, zihnini rahat ettir sonra,
daha soracagim seyler vardrr.
On bes giin miisaade (izin) ha ? Oyle ise on bes giin sonra ne istersen sor.
Seni cevapsiz birakirsam, erkek ile kadm miisavati (esitligi) vezninde
(olcusunde) veznedar olayim (olcunun yerini tutaytrn). Diismanlarmun gozleri
kor olsun.

.......
Kokonoz, Zaman8 okudun mu ?
Evet! Bugiin Yogurtcu Mehmet Aga'nm diikkanmda bir tane bulmus idim
de.
Ey! Ne yaziyor bakahm?
Ne yazacak! Zaten her vakit yazd1g1 ne idi.
Demek orasmi goremedin.
Neresini ?
i~te orasmi.
Orasim da gordum burasim da.
Ey oyle ise o bendi de gormus olmahsm.
Bend mend gormedim. Yalruz cami(y)e gidiyordum. Lakirdrya dalarak
carnura bastim.
Camm sana carnurdan falandan bahs eden var nu ? Artik bu deliliginden
usandrrn biknm, Zaman'da bir ufacik fikra var okumadm rm ? Demek
isterim.
Evet! Okudum Krbrrs'a cevap degil mi?
8

Kibns'ta o yrlrda cikan bir gazete.
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0 da, ama asil sana ait olan ciheti (yonu) o degil,
Vay! Bana ait olan ciheti (yonu) de mi var ?

Siiphesiz.
Aman yanmda bir nushasr var rm ?
Evet vardir.
Rica ederim o Irkrayi okuda isideyim, Bakahm ne yazrms.
Dinle: Ser-levha (yazr bashgi) Kokonoz; alt tarafi "Kibrrs Gazetesi sabik
(eski) muharririmiz Ahmet Tevfik Efendi'nin istifasma sebep miistakill
(kendi kendine) bizim halimize tahammiil edememesi ciheti (yonu) oldugunu
beyan ediyor. Eger Kibris Gazetesi'nin tahmini gibi muharrerin istifasi
adem-i tahammiiliinden (tahamrnulsuzlukten) ileri gelmis olsa idi, dort sene
miitemadiyyen (surekli olarak) matbaarmzda ifa-yi vazife edemezdi (gorev
yapmamazdi), Ancak ahiran (sonradan) ruhsat (izin) alarak nesr eyledigi
(yaymladigi)
ceride (gazete) mesleginin, bizim meslegimize tevafuk
etmemesinden (uyrnarnasmdan) dolayidir. Eger refikimizin (dostumuzun)
meslegine muvafrk (uygun) geldiyse kendini tebrik ederiz." anladm mt ?
Haytr! Anlasilrnaz ki.
Neden anlasilmasm ? Senin kafan kalmda anm (onun) icin anlayamadm.
Pekala sen anladmsa bana anlat.
Camm bunda anlamayacak ne var ? Iste dort senedir orada hizmet
ediyorrnussun, sonra bu gazeteyi crkarnnssm. Meslegin meslegine muvafik
(uygun) gelmernis, anm ( onun) icin istifa etmissin,
Eyi ya meslegim meslegine muvafik (uygun) gelmemesiyle benim mi istifa
etmekligim (etmem) lazim gelir yoksa, sahib-i imtiyazm (gazete sahibinin)
beni tard eylemesi mi (gorevden uzaklasnrmasi mt) icab eder ?
Evet!
Neye evet.
Seni tard etmesi (gorevden uzaklasnrmasi) icab ederdi.
Acaba hakikaten tard mt etmis (gorevden uzaklastirmrs rm),
Ben ne bileyim orasmi sen bilirsin.
0 frkrayi muharrir (yazar) kendi akhyla mt yazdi dersin ?
Hayir! Sahib-i imtiyazm (gazette sahibinin) fikrine hizmet etti.
Oyle ise sahib-i imtiyaz (gazette sahibi) istifarm azametine (buyuklugune)
menafi' (cikarlar) gorerek o yolda bir frkracik yazdrrnusnr. Cunku hakikat
oyle degildir,
Sus. Oyle sey soylerne Zaman Gazetesi hakikati yazar.
Arna efkarmi (dusuncelerini) tasrih et (acikla). Her vakit mi yoksa bazi mt?
Hayir! Benim bildigim hakikati yazar. Arna her vakit mi bazi mt bilemem.
Ha! Sozune sarahat (aciklik) ver yoksa, oyle suret-i katiyyede (kesin suretle)
soyleyince her yazdigi hakikat zannolunur.
Sanki oyle degil mi ?
Eger oyle olsa idi, istifama sebep miistakill (kendi kendime) olan meslegimin,
meslegine tevafuk etmemesi (uyrnamasi) olmayip baska bir cihet (yonu)
oldugunu yazardi. Cunku dort senedir meslegim meslegine muvafik (uygun)
idi de iii; giinde mi tebeddiil etti ( degisti). Hem bir mizah gazetesinin
rneslegi, siyasi bir ceridenin (gazetenin) meslegine tevafuk eder mi (uyar mt),
nasil itizar (ozur dileme) ? Bu adet "Bizim gelin bizden kacar, basmi orter,
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krcim acar"
darb-1 meseline
(atasozune)
edecegimden Efendi'nin malumati bile yoktu.
bir hakikati.

dondu.

Bendenizin

Iste sana Zaman'm

istifa
kantarh

Cok sey! ..
Hayir az sey, -;ogu daha arkadadrr. Giilerek kahkaha ederek aksama kadar
is goren, gazeteyi tashih ( duzelten) ve ikmal ile (tam olarak) ma kin eye vaz'
ettiren (ortaya koyan) istifanameyi de miirettib (tertip eden) efendilere teslim
ederek cikip giden ve hala da sahib-i imtiyaz (gazette sahibi) ile bir soz bile
etmeyen ben degil miyim ? Kovdugunu hie cekinrneden nasil ima etmek
istiyor ? Dogru soylemek adeti olan bir gazete hakikati boyle mi yazar.
Arna gazeteci olupda yerine gore dogrudan sapmamak olamaz. Sen hie
yapmaz rmsm ?
Iste ben o cihet-i irtikab (rusvet yontmu -kabul-) etmedigim icin makbul
(kabul goren) degilim ya!
Camm sen biliyormusun ki dogruyu dokuz koyden kogarlarm1~.
Varsmlar kovsunlar.
Camm
o bir darb-1 meseldir
(atasozudur)
yani hakikatde
yerinde
yutulmahdir.
A a ben yutamam.
Miitevazi adamlar daima hakikatten aynlmazlar. Arna miitekebbir (kendini
begenrnis) olanlar oyle degildir,
Tevazu'
(alcakgonulluluk)
dururken
seytan
srfatmi
takmmada
ne
muhassenat (fayda) var ? Ah Kokonoz ben sana meram anlatamayacagnn.
Camm iktiza-yi hal (gosterdigi li.izum) oyledir.
Iktiza-yi hal (gosterdigi li.izum) ne demek? Kebir (buyukluk) ancak Allah'a
mahsustur. Insana mahsus olan atvar-1 mutevazr'<anedir (gosterissiz ha! ve
tavirlardir). Senin kebir (buyuk) dedigin mekruh (igrenc) haslet (mizaci) cell-i
miirekkeb (birkac seyden meydana gelrnis buyukluk) ashabmda (vasfi olanda)
bulunur.
Acayip sey! Hem cehalet hem de kebir (buyiik) oldun mu ya ?
Elbette, ctinku cahil olmayan kebir edemez (buyiik olmaz). Kebir (buyuk)
cahilde, tevazu' (alcakgonulluluk) alimdedir.
Camm ne hal ise iste o zat seni kovmus gibi gostermis. Ne yapahm.
Ne mi yapacaksm ? Yagrna yok kaparrmsm ya! Meslegim takbih edilsin
(cirkin gorulsun),
dort senedir dokuz kurus yevmiyye (gunluk)
ile i~
gormekten anam aglasm da, sonunda bir de yiiziime yagh kara siiriilsiin
keyfin gelir a.
Camm dogrudur. Hakkm var, isin hakikati ne ise oyle yazilmah idi.
Mademki oyledir ya tashih-i madde edilmelidir (duzeltme yapilmali) veyahut
ilerisini diislinmelidir.

..........
Kokonoz! Zaman'da bir tashih (di.izeltme) var okudun mu?
Evet okudum. Musahhih efendi (duzeltmeyi yapan) o kadar dikkatli o kadar
dikkatli ki kisveden (kiyafetten)
ile vehledenin (dakikanin)
bile farkma
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varrms. Arna nasilsa yine o satirm nihayetinde dalalet (dogru yoldan sapma)
yerine zalel ve altmci satirda hacilarm yerine hacilar ve Kazrm Pasa
Gazali'nin altmci satrrmdaki kat ka! yerine kit tertib olundugunun farkma
varmarmsnr.
Lakin Kokonoz bilmem sende gordiin mii "Kaside" denilmisde, bir isaretle
alt tarafma "Bazen de boyle olur" gibi bir ciimle yazilmis. 0 ne olacak.
Vay! 0 kadarcik seyi de bilemedin mi?
insanhk bu ya, akhm ermedi.
Giiya edebiyyat kismma derc edilen (yazilan) manzumeler
ekseriyetle
(cogunlukla) yeni eserlermis de bu defa Kazrm Pasa'nm divanmdan almrms
imis. Halbuki bazi nu ya! Her zaman boyle olur dinlemeli idi mi.
Oyle olduguna neden hiikm ediyorsun ?
Hiikm etmiyorum, zaten isin ash oyle, Ciinku bazen de oyle olur ciimlesi
baska hicbir seye delalet etmez (yo! gosterrnez). Te'vil etsin de (sozu cevirsin
de) yine cevabim var.

Hem Tuhaf Hem Ga rip Bir Havadis
Paris'te bir madam varrms, hemde biiyiik bir familyadanmis
(ailedenrnis). Bu madam sair kadmlann malik olduklan (sahip olduklan) her bir
hasaile (huylara) malike olduktan (sahip olduktan) ma-ada (baska) fazla olarak
topragma kadar iner, birde uzun kuyrugu varrms. Lakin latife (saka) degil ha.
Bu havadisi isittigim gibi bakm birdenbire seytan akhma neler getirdi. Mesela
kaffe-i madamlarm (bi.iti.in madamlann) mahut (sozu gecen) madamm oldugu
gibi, birer uzun kuyruklan olsa, ne tuhaf olurdu artik o zaman kuyruk
tuvaletini -modasmi- seyretmeli.
Hele bundan modisterler (rnodacilar) ne kadar memnun olacaklardi tarif
edemem. Cilnkil kendilerine yagh kuyruk icin bir ticaret kaptsi acilrms
olacakti. Oyle ya her madam benim kuyrugum digerlerinden daha giizel ve
daha siislii olsun diye, kimi renkli kurdela, kimi sade zarif olarak yek renk
kurdela bazrlari ucuna ipekten veya sirmadan piiskiil takarlardi, Artik
buralaruu vaktin modasi bilir. Hele kuyruk tutmakta, kuyruk sallamakta bir
birlerini edecekleri rekabetin derecesi pek uzun miitalaaya muhtac degildir.
Fakat bu halde erkekler pekte memnun olamazlar zannederim. Cunku evlere
gece giindiiz vay! Kuyruguma bastm. Ay! Kuyrugurn kapiya krsildi, gibi
samatalar, hele kuyruk mesarifinden (masraflanndan) dolayi gavgalar asla eksik
olrnazdr, Ya sokaklarda hususuyla balolarda, ciinku kuyruga basmak fistane
basmaga benzemez. Vakian (gercekten) kalabahkda fistane basryor. Bazen
yitirilirde, lakin sahibinin haberi bile olmaz. Fakat kuyruk oyle degildir.
Adamm cam acir, artik her tarafta madamlara birer ~1ghk erkeklere de "Avf
edersiniz Madam! Kuyrugunuza bastim!" diye etrafa itizar etmekten (ozur
dilemekten) ne valsm (bir oyun cesidi) ne de katrilin (bir oyun cesidi) ve ne de
pulkalarm (bir oyun cesidi) bir lezzeti kahr. Iste bu ciheti (yonu) dustmuluyorsa
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pekte eyi olmayacagmdan, madamlarm taklidiyle (kusatmasiyla) tezyin-i endam
etmekte (vucudun suslenmekte) olduklari sahte kuyruklarm gercegini Cenab-i
Hakkm madamlarm umumuna (geneline) ihsan buyurduguna (bagisladrgma)
mosyoler tesekkiir etmelidir.

Bazi Hikemiyyat

(hikmetli sozler)

ve Durub-i Emsal

(atasozleri)

1
Bir dosttun seyyie'tini (kottllugtlnu] mlidahane (dalkavukluk) ile setr etmege
(gizlemeye) cahsmaktan bir dusmanm hasenatim (iyi hallerini) husumet-karane
(dusmanhk) olsun medh etmek (ovmek) kar-: akildir (akil isidir).

Kokonoz
Bir postun sakatmi (dokuntusunu) muayene etmege cahsmaktan Disli Hasan
Aga'nm karrsi akrlhdrr demek daha eyidir.

2
Donmus yiiregini ates-i askla (askm atesiyle) biraz isit, fakat cokca rsitaynn
deme sonra yakarsm

Kokonoz
Yllreginde atesi sondtlrrnek icin biraz soguk su ic, lakin sondureyim diye eokca
iceyim deme sonra patlarsm
Ma badi var
(devami var)

..........
Turk
Kokonoz
Turk

-Selamkum ...
-Sen gene mi geldin ?
-Ne yapayim aga! isterim ...
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Kokonoz
Tiirk
Kokonoz
Tiirk
Kokonoz

Tiirk

-Neyi istersin ?
-Iste o ho ... horoz mu imis kaparoz mu imis,
-Evet! Simdi anladim. Kaparuz burada yoktur.
-Burada yohsa (yoksa) nerede oldugunu bana haber veriniz.
-Kaparoz ' her yerde var ama burada
yok. Ciinku ben
adama birsey
kapdrrrnam ki.
-Soyledigimi
anlatarnadrm
nu yohsa (yoksa) senin hafan

(kafan) gahnda
(kalmda) anlayamadm mt bilemedim gitti.
-Y ok galiba bu gidi~le ne sen anlatabileceksin, ne de ben
Kokonoz
anlayacagun.
-Aman
Allah nasil melmehete (memlekete) dirstiirn. Kimseye
Tiirk
halimi
agnatam1yorum (anlatam1yorum). Ne gahn (kalm)
hafah (kafah) adamlar.
-Tiirk!
Galiba sen benden bir dayak yemedikten son buradan
Kokonoz
gitmeyeceksin anladm mt ?
-Ocagm sogiinesi beni dogiivermekten ne gazanacaksm
Tiirk
(kazanacaks m ).
-Haydi
disan
bakayim. Zira gozlerim dondu. Elim ayagrm
Kokonoz
titriyor. Beni
giinaha sokacaksm. Bari defol suradan.
-Rica
ederim aga! Bana g1zmaym1z (kizrnayuuz).
Tiirk
-Nasil k1zmayay1m. Adami firavun ediyorsun.
Kokonoz
-Aman
Aga! 0 adarm bana gosteriniz.
Tiirk
-La havle! Bu giinde Allah bir musibet (beta) olarak basima seni
Kokonoz
mi musallat etti. 0 dedigin adam kim ben hazir mryim ki
kesfedecegim.
-Camm
? 0 adam burada 1;1zlat1CI imis.
Tiirk
-Madernki evvelden beri boyle soyledigini kimseye
Kokonoz
antatamayacagim bilirdin, ne icin yanmda bir terciiman
getirmedin ? Simdi cizlaticmm ne demek oldugunu ben
neresinden anlayayim ?
Bir Evlad-i Arab-Es-Selam Aleykum ya ihvan (ey kardes)!
Kokonoz
-Hah! i~ simdi benzeyecek. Rica ederim. Birazda oturunuz
da
suradan handan ()birde buhuru getireyim. 0 zaman
fasihrmz Karagoz'un bahce faslma doner.
-Aman
Aga! Goziinii seveyim.
Tiirk
-Ente
bi-arifu (Sen biliyorsun Kokonoz gazetesini) Koko ...
Arap
Koko ... Koko.
-Arabm agzm1 kapatarak "Hayrr, Haci baba hayir!"
Kokonoz
-Les! (tamam)
Arap
-Lesin ciksm.
Kokonoz
-Agac1g1m! Sen bu kor fellaha kulah (kulak) asma bana bak.
Tiirk
-Canim ah ikinizinde miistahkm1 versin. Nereden cehennemden
Kokonoz
geldiniz beni sersem ettiniz. Ne diyecejiirni, ne yapacagum da
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Arap
Kokonoz

A rap
Kokonoz
Arap
Kokonoz
Arap
Kokonoz
Arap
Kokonoz
Arap
Kokonoz

A rap
Kokonoz
Tiirk
Kokonoz
Turk
Kokonoz

sasirdun.
Hele hirer hirer soyleyiniz
bakayrm istedigizi
anlayayrm,
-Ene (ben) Koko ... Koko ... Koko ...
-Buyurun efendim! Bu haller cekilir mi ? Koko ... Koko arkasi
yok. Koko ... Koko arkasi yok. Camm kokodan mu rad
(istenilen) benim a hele bakahm ne isterler. Soyle Haci Baba!
-Ene (ben) sok (90k) ister bu Koko ... Koko.
-Of Camm burnuma geldi ha! Simdi olanca kuvvetimle can
kurtaran yok mu diye bagrracagim.
-Ya Efendi! Biz ister bir gazete bunun isim Koko ... Koko ...
-Bekleyecegirn bakayim kac kokodan sonra noz cikacaknr.
-Ben bilir sok (90k) tuhaf bu gazete isim Koko ... Koko ...
Koko ... Kokono ... z.
-Hah siikiirde soyleyebildi.
"Bir gazete uzatarak" Al ya Haer
baba! Lakin bu gazetenin neresini begendin ?
-Eyyyyyyyyva! (guzel) ... Isinde var bir gaze) Haer frs frs. Biz

sok (90k) begendi bunu.
-Fakat buradan bir kere daha gazete arama.
-Le~ (tamam)?
-Carnrn lesin mesin Iiizumu yok. Ben sana gonderirim. Zira
bazilaruun
hasedlerini
(kiskanchklanru),
tam a' Iarmi
(acgozluluklerini) mucib (gerek) oluyorda arada hiddet crkiyor.
Hiddetin sonunda da bardak benim basnna kmhyor.
-Ala'r-Res' (basim ustune)! Es-selam Aleykum.
-Ve aleykum es-Selam ugurlar olsun Ya (ey) Haci baba
ugurlar olsun.
-Iste aga benimde istedlgim o kagrtlardandir. Yann melmehete
(memlekete) gidecegtm, gotiireyimde rmrlansmlar.
-Pekala Turk agasi: -Eline bir kac gazete vererek- Sen
suradan savrlda. Ister mirlansmlar. ister zirlansmlar.
-"Gazeteleri aldiktan sonar" Allaha rsrnarladih Aga!
-Ugurlar olsun. Ugurlar olsun. Bir daha ugurlar olsun. Of!
Aman! Az daha bayrlacaktim hay anasrm be! Bir gazete
cikardrm cikarmaz olaydim, delisi akrlhsi basimda krsladi,
hele sukur kurtuldum.

Bir Efendi ile Karusacisr Beynlnderarasmda)
Efendi karusaya girerek-Muhammed! Su uzun sokaktan gitmek isterim.
dersin?
Muhammed
-Peki eyi Efendim.
Efendi
-Lakin hayvanlan pek capuk siirme.
Muhammed
-Pek eyi Efendim.
9

Bir ath araba.
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Ne

-Karusa biraz yiiriidiikten sonraEfendi
-Muhammed! Keske bu sokaktan gelmeye idin. Acaba
araba donmez
mi.
Muhammed
-Ne tarafa donecek efendim.
Efendi
-Geriye.
Muhammed
-Doner Efendim.
Eefendi
-Oyle ise cevir de oteki sokaktan gidelim.
Muhammed
-Pek eyi Efendim.
Karusa cevirilip yola devam eder.
Eefendi
-Hayvanlan az siiratlice stir.
Muhammed
-Pek eyi Efendim.
Biraz gittikten sonra camm siiratli dedimse hayvanlan catlatacak mism biraz
agirla~tir.
Muhammed
-Pek eyi Efendim.
Biraz daha giderek.
Eefendi
-Camm
nasil
esek
herifsin
bir tiirlii
soz
anlatarmyorurn sana, biraz siiratlice soz dedim.
Muhammed
-Pek eyi Efendim.
Eefendi
-Aman karusa parcalanacak,
-Agzmdan kopukler
sacilarak
- Allah cezam versin senin gibi esek herifin. Ne oyle dedimse
isittirebildim, ne boyle dedimse, kendi bildigine gider. Bu giinden sonra bana
liizumun yok. -Gittikce hiddeti artip bogazuun sah damarlan siserek ve gozleri
yumurta gibi tasraya frrlayarak- Esek herif nereden cehennemden basima
geldin. Benim talim midir her kimi hizmetime alsam boyle oluyor bundan evvel
birisini alnus idim budalanm biri crkn, Simdi bunu aldim bu ise andan (ondan)
daha budala ne yapacagmu sasirdim artrk ah kotarsm.
Muhammed
-Corenler ah icin soylesinler. Budala ben miyim,
Efendi hazretleri mi.

Muharrir ve sahib-i imtiyaz:

Ah met Tevfik
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Tarih : 8 Kanun-i Sani 1312 (20 Ocak 1897)

Kokonoz
VilAdet-i Hilmfiyun-r Hilafet-penahi
Diinkii Salt giinii aksarnma tesadiif eyleyen leyle-i nur-aver ki biitiin
Osmanhlar icin matla'-1 envar-i insirah-i itlakma sezadir. 0 giin Padisah-i
Faruk Cah, sehriyar-i adalet-i iktinah sevketlu merhametlii Sultan
(Abdiilhamid) Han Gazi Efendimiz hazretlerinin yevm-i piir meymenet
viladetleri olmak miilabisesiyle biitiin tebea-i sadakat iinvanlan, icra-yi sehr-i
ayine miisaraat eyldigt sirada, saye-i maarif-vaye-i hazret sehryarilerinde nesr
olunmakta bulunan (Kokonoz) dahi envar-1 servere mustagrrk olarak izhar
sadimfiru eylemekte bulunrnustu. Kokonoz saha-i matbuata yeni cikmrs
oldugundan daha boyle bir leyle-i saideye tesadiif eylememistir. Binaen-aleyh
isbu viladet bahiru '1-Meymenet hazret padisahi icin uhdesine terettiib eden
tebrikat-1 mahsusanm takdimiyle kesb-i muhafferet eder ve sayet bir gfine
kusuru vaki olmus ise, damin afv ii safh ile iltifaf buyurulmasmi temenni eyler.

Lefkosa 'dan
Muhavere
Haberin var nu yazrci ?
Ne olmus ? Pilav rm var?
Hay obur herifler, sen de arkadasin da! Aklmiz fikriniz pilavda!
Ya ne zannettin ? Ben bu alemde disime dokanmayacak, bogazundan
gecmeyecek seyleri ne soranm ne de dinlerim!
Vay! ...
Evet!
Pek eyi ama sen insansm, insanlarda ise, yine kendilerine mahsfis hissiyyat
vardir. Bir insan yalmz bogazim dilsilniirse, o insan nasil insandir ?
Bogazlarim hayvanlar da dusilnebilirler.
Oyle ya! Bogazimdan baska bir sey diisllnrnem.
Ben de ta'acciib etmem cunktl senin oburlugun oteden biri soylenrnektedir.
Halbuki bu oburluguna gore, simdiye kadar okiiz gibi sernirrnekligin lazrm
gelirdi. Hususuyla sen kurudukca kurudun oyle bir hale geldin ki, bayagi
herkes senden igrenir oldu yiiziine nrnak ile ursalar irin atilacak eksek icine
cokmus agzmm kokusunu isidenler ise, vereme ugramak radelerine geliyor
hasrh sen miicessim bir dert kesildin, ma-mafih seni ben canr catur gece
giindiiz kuru bakladan baska bir sey yedigini gormedim. Dur! Sey ... Sahih!.
Baklayi yemege istiha hasil etmek icin eger ismarlarna olursa kafayi bir iki
de raki atngnu gormustum.
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Herif! Sen cahilsin be! Sen bakla yemekdeki hikmeti bilmezsin! Bakla
vticuda nafidir, bakla mukavvidir.
Ha avf edersin! Onun icin viicfidun onun Mrsir murnyasr kesildi hikmetsinfis zata ne diyeyim ? Hele senin arkadasm, yahut daha dogrusu efendin
yok mu ? Iste onun tabiati yine baska ?
NasII baska ?
Camm nasil baska olacak ? Sirndi unuttun mu ? Bu herif btittin butun
tinvan delisi oldu, gtiya kendisini herkes bilmiyormus
gibi diyerek
mmldamyordunuz, iste o tabiat!
Ha simdi anladim. Vakian tabiatim evvel bende begenmiyordum. Lakin
sirndi begeniyorum!
Hay gidi seni iki ytizlti mtirdar! Sizin isiniz gtictintiz hep melanet.
Sus! Be adam! 0 zat simdiye kadar bu kadar hizmetlerde, fedakarhklarda
bulunmus da, nail mtikafat olmus ona senin dil uzatmak haddin degildir!
Hangi hizmetlerde, hangi fedakarhklarda bulunrnus ?
Hesapsiz!
Peki yapngi hizmetlerin, fedakarhklann bir ikisini ta 'dat ediniz. Hakikati
teslim etmekte vicdamrmz hakim olsun, yok bir sey ta'dada muvaffak
olamazsamz. Tokatlanma gtizel bir ense uzanr rrnsmrz ?
Yok! Ben bunda yogum!
Mademki yoksun sus! Ben sizin icinizi drsrmzi bilir takimdarnm. Hepsine
hepsine ama bana da mi lo lo lo ?!. 0 istedigi kadar kibirlensin, kendisini
taruttirmak istesin, ben kendisine bakacagim. Nazari bilirim. Zirfi Ziya
Pasa'run bed asla necabeti mi verir hie tiniforma, zerduz plan orsen, esek
yine esektir, beyiti ezberimdedir.
Haddinizi bildiririz ha!
Iste ben de onu bekliyorum ya! Hele iktidarrmzi gorelim bakahm!
Camm simdi o bahsleri birakahm da baska lakirdiya bakahm. Hani ya siz
bana haberiniz var mi falan diyor idiniz, iste onu naklet de tath tath
dusunelim,
Peki o cihetden de dtintisiirtlz, Eyi naklet bakahm! Ne var?
Ne olacak ? Ihsan olmus
Aman kacmci rtitbeden! Kime ihsan olmus ?
Gortiyor musunuz akhruz yine rtitbede ...
Camm cabuk izah ediniz nasil ihsandir ?
i~te Vali Pasa hazretleri Rumlann Kiz Mektebine bes ytiz ingiliz lirasi ihsan
etmis.
Peki ama bu parayi hocalar mi yiyecekmis ?
Hocalar yiyecek degil!
Ya ne olacak?
Iste bu paranm faiziyle her sene mektepden erkan bir krz Avrupa'da
tahsilde bulunacaktrr
Oyle ise ehemmiyyeti yok!
Ehemmiyyeti yok imis! Bak su hayvan herife!
Ey ne yapahm ? Biz de mi isteyelim ?
Ya verirler mi ?
Ya Rumlara verdiler de
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Rumlara verdiler vaktiyle gozlerini acmrslar, cahsmaga baslarnislar cahsa
cahsa terakki etrnisler. Terakkilerini de Vali hazretleri begenmis, iste bu
ihsarn etmis! Biz vaktiyle gozlerimizi acamadik, cahsamadik sirndi biz ne
yiiz ile Avrupaya tahsile gidecegiz diye ihsan isteyelim! Ez ciimle sen ve
efendin,
ahval-r
alemi
anlayarak
gozlerini
acmak
isteyen
terakki
taraftarlanm,
hirer suretle telkib ve lekedar etmek gibi cinayetleri icraya
Allahtan korkmadan, peygamberden haya etmeden mahiyya duruyorsunuz!
Ceziremizde Rumlar terakkide oc-1 alaya crkrms, Tiirkler ise hfid-binliklert
sey'esiyle tedennide esfal-i safiline gitmis! Bitiyoruz, mahv oluyoruz, yine
benlik davasim kaldirayorsunuz, yine biiyiikliik satmak istiyorsunuz!.
Be camrn elimizde ne var ?
Mademki elinizde bir sey yok, kadrinizi der hatrr ile daima ona tatbik
hareket etseniz
olmadiz rm! Faidenizden vaz gectik bari, mazarretiniz
olmasa!
Her sey para ile olur.
Evet para ile olur ama, Rumlar yerde define bulmadilar,
cahsnlar
kazandrlar. Siz ise iinvan, teferriid yolunda cahstimz. Menfaat-1 zatiyyeniz
ugurunda
bir cezire miisliimamm
cehalet icinde biraktuuz,
aralarma
tefraka dusurdunuz, Bu ise goz gore canlarma kiymak demektir ki, erbab-r
vicdam kan aglatmakradrr.
Elverir, artik elverir.
Peki ne yapahm? Haydi siz tarif ediniz de biz yapahm!
En evvel ortadan nifaki, hud-binligi kaldirrp yerine ittifak ii muhabbeti
koyrnahdir.
0 husfil bulunca mektebleri yoluna koyrnaga
baslarnah.
Lefkosa'da bulunan on bab mekteb-i ibtidaiyi bozarak biri anasa ve ikisi de
ziikure mahsus olmak iizere uce tenzil edelim. On mektebe edilen mesarifi
uce tahsis edip de istanbul'dan
miikemmel
hocalar celp edelim. Iste o

karsimrzda gtines gibi parlayan Rumlarm da mekatib-i ibtidaiyyeleri ucten
ziyade degildir, Boyle olursa tarik-i terakkide oldugurnuz gorulerek,
Rumlara oldugu gibi o ihsanlar kendiliginden gelir bizi de bulur!
Ve ila ....
Kokonoz
Fila ....

Kokonoz'un Zaman'a Ciddi Bir Cevabt
Zaman Gazetesi iki hafta evvelisi nesr ettigi niishasmda istifarrun sebebini
tasrih ve gecen haftaki niishasmda da istifanamemin bazr ehemmiyyetsiz
cihetlerini sehv-i mertebe ugramis diyerek sahih etrnistir, Uzun uzadiya faidesiz
bir misal soyledikten sonar, bendenize bir de iki yiizliiliik iinvam verrnisdir.
Zaman sahib-i imtiyaz dort sene hizmetim sirada iki yiizlii miiyiim, bir yiizlii
miiyiim, beni pekala tamrmslardrr. Sebeb-i istifarm bir takim te'villerle nesr
ederek kabahati asla iizerine almak istemeyen sahib-i imtiyazm muharriri
bulundugum zaman, iki yiizliiliik hakkmda yazdirdrgi makale gibi zannederim,
bir kac makale de sidk ii istikamete dair yazdirrmsn. iki yiizliiliik makalesini
nasil bana tavsiye etmis ise, sidk ii istikamet makalesini de, kendisi der hatir
etmeli idi. Ben iki yiizliiliik cihetini asla kabul etmedigim gibi fiilen de, icra
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eyledigirn halde sahib-i imtiyaz reda sidk ii istikametten siyrrhp crkrmsnr.
Hayr-1 hahani milleti gucendtrmislmdlr diyor. Gazetem meydandadir. Bir kere
okunsun. Kendi gazetesi de miitalaa buyurulsun. Acaba bir miislilmanm o
derece tahkirine vicdam nasil razr olmusdur, Bir kere gazetelerimiz makalati
mukaseye edilsin. Mugayir-i adab-i insaniyyeyeye
dair makalat-i miistakrihe,
ciimel-i menfure hangisinde mevcuttur. Kibrrs gazetesine
verilen cevapda
istimal edildigl tabirata nazar-i insaf ile bakilsm. Bendeniz tuhafhk mev'inden
birsey yaznusim, herkes iizerine alnus, isterse alabilir Jakin Zaman sahib-i
imtiyazi tahsis-i bi-zikr ederek yazmisdrr. Ne hacet aleyhinde merkez almmak
iizere bulundugunu da isitrnis olmahdir.
Seran mazmum olan birsey irtikab ettigi halde, tarik-i sidk ii istikametten
inhiraf edip de istifamm sebebini dogru yazmamasma taacciib etmem. Ciinkli
sidk ii istikamet kelime-i mukaddiseleri
o kadar alidir ki Zaman sahib-i
imtiyazmda bulunabileceginl kimse tasdik edemez ve etmez. Zira o kelimat-1
ulviyye Zaman sahib-i imtiyazmm carrklari gibi istedig! vakit atrhp yerine
yenisi alman kisundan degildirler, ancak anlar Cenab-1 hallak-i avalim ve
kainat-1 takakdeset zatuhu ani's-Silkuk ve's-Subuhat hazretlerinin ilm ii hilmu
ve tevazu'-i
stfat-i
memduhasiyla
muttasif
olan
kullarma
bir ihsan-i
sii bhaniyyesi
bir eltaf rebbaniyyesidir.
Y oksa
mercimek
tanesi
kadar
miitezarnr oldugunu gorupte teayyiis-i yevmiyyesinden
aciz kalarak hizmetine
istinat etmis bir takim bicare-kane diinyada hie bir miislilmanm tecviz etrnedigi
~1ghklarla hakaretler eden ve bir taraftan sidk ii istikamete dair makaleler
nesriyle diger bir cihetten azametine menafi' gordiigii
maddelerde
ketm-i
hakikat eyleyen Zaman sahib-i imtiyazi gibilerin yanma bile varmaz.
Zaman sahib-i imtiyazi hakikatin meydana ihraci hakkmda ne derecede say't

oldugurnu herkesten ala bildig! halde, hakikati meydana koymayarak, bir
takim tevillerle kendisini hakh gosterrnege cahsmasma karsi, siikut edecegi mi
mamul ediyordu ki, giiya itiraz etmisirn gibi istifanamemin bir kac
ehemmiyyetsiz yerlerini tashihe kalkisrrnstrr. Koskoca carsap kadar gazetenin
bin yerinde, o kadar ayiph sehv miirettipler var iken, anlan rslfiha dikkat
etmeyipde ibarenin rnanasim zerre kadar tagyire ugratmayan iki ii~ kelimeyi
tashihe kalkismaktan maksat ne olacak ? Hie sllphem yoktur ki muharrir
Efendi'nin evhamma dokunrnustur, Zira o niishada dalalet yerine adalet gibi
biiyiik bir sehv oldugu halde, tashih edilmemistir, Elhasil bendeniz oyle (ki)
bilmem ne tashihleriyle iskat edilecek adamlardan degtlim. Ancak hakikat ne
ise kibrini ayaklannm altma alarak meydana koymahdrr, Ctinku kibr u azamet
hakkmda yazdigim makaleyi de der-hatrr etmelidir.

Lefkosa' dan
Insanm mail-i terakki olmasi tabiidir. Cenab-i Hakkm insanlara ihsan
buyurdugu meziyyet-i rnahsfisadan biri dahi insanlarm mail-i terakki
olmasidir. Mesela bir kusun cantasma birbiri ardmca yapng. yuvalar birbiriyle
mukayese ve muvazene edilse, birinin digerlnden hie bir fark gorulemez. Lakin
bir insan ise, bugiin yapdigi bir kulilbeyi yann birkac odah bir eve veya sonra
bir konaga ve gittikce daha alasma tebeddiil etmek arzusundan geri duramaz.
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Iste bundan anlasihyor ki, insanlarm mail-i terakki olmasi tabiidir. Ve insanm
hayvanata riihcaniyyetin en biiyiik sebeplerinden birisi de budur. Demek
oluyor ki, insanlardan, her biri ayn ayn, kendi milletinin terakkisi ve vatan ve
memleketinin mamuruyyeti icin, elinden geldigi kadar cahsmaga borcludur. Bu
borcu eda etmeyenler, yani vatan ve menleketinin terakkisi icin derig-i himmet
eder insan sayrylabilirler mi ?
Zira Cenab-i Hakk insanlara terakkiye meyl ve istidad-1 ihsan
buyurrnustur. Bu meyl ve istidaddan bi-behre olanlara insan denilemez. Insan
milletini familyasma tercih etmelidir. Zira millet olmaymca familya da olamaz.
Oyle ise insan milletinin istifadesi icin familyasi menafi' ini fed a etmelidir.
Cunkii sirndiye kadar yaya gelmis olan biiyiik adamlarm, kaffesi bu kazryye-i
miihimmeye riayetle biiyiikliik narmm ilia bilmislerdir. Vatan ve milletinin
tezyid-i san ii serefine cahsan adama insan denilebil mi ? Insan vefatmdan
sonra diinyada ibka-yi nam etrnege ve enba-yi cinsinin tevkir ve ihtiramma
nailiyyet icin san ii seref kazanmaga gayret etmeli, bu ise gayretli cebelli olanlar
icin miimkiindiir. Ve bu gibi san ii seref kazanmak durur iken at, araba, saat
kostegi falan gibi seyleri kazanmaga, say' etmek ve biitiin nazar-1 dikkatini
bunlara hasr eylemek mugayir-i insaniyyet degil midir ? Aklmi fikrini boyle
seylerle i~gal edenler, milletinin terakkisine ve vatanmm saadetine hizmet
edebilir mi ?

Kokonoz
Dogrudur gardasim edemez. Insan milletine her tiirlii fedakarhktan
cekinrnernelidir, hie olmazsa milletin bir perdesini kirrnakla, bir papucunu
cevirrnekle bir lokma ekmek, bir yudum su vermekle, olsun ufacik bir hizmet
ederek insanhgi isbat etmelidir. Yoksa vaktiyle kazaudrgi liralann iizerine
oturup da, sefa-yr hatir ile keyfine bakan ve kendi milletinin halinden haberdar
olmayan insana, insan demekten ise, diisman millet demek daha muvafiknr.

Halep'ten
Kuzum Kokonoz! Sana birsey soracagrrn ama, dogru cevap ver, cunku
dogruyu herkes sever, sen de dogru soylersen kendini aleme sevdirirsin! Su
alimin ne oldugunu mu sual ediyorsun ? Iste su: "Zaman" ve "Kibrts" cerideleri
ne icin birbirlerini cekemiyorlar da ara sira yekdigere seng-i endaz taarruz
oluyorlar ? Eger bu sualirne hakkaniyyet dairesi dahilinde bir cevap verip de,
tarafeyni de ag1z actrrmayip memnun edersen, sana iimidinden daha biiyiik bir
miikafat var ?
Bir Kokoz

Cevap
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Birisi fikr-i miicevviifle izhar-1 tagalliib ve dava-yi istibdad, digeri ise
(Zaman)'a karsi o istibdadr bi'l-Miidafaa
(Kibnsj'ca tesis-i bina-yi ittihat
eylemek efkarma hizmet eyledikleri ve halbuki bu iki efkar yekdigerine taban
tabana zit bulunduklari
cihetle ara srra vukubulan
miisadimenin
sebeb-i
miistakilli bundan ibarettir. Daha acik soyleyecek olursam, hakikati kabul
etmeyenlere
karsi dogru soylernis bulunamayacagrm.
Tabii idiigiinden bu
cihette dilimi uzatmadrm. Zarnanumzda islaha muhtac haller pek cok olup,
binaen-aleyh Kibrrs halki da daima terakki arzusundadrrlar.

iki Kisi Beyninde (iki kisi arasmda)
Birincisi
Ikincisi
Birincisi
Ikincisi
Birincisi
Ikincisi
Birincisi

- (Basmi egerek) Avu bonjur Mosyor!

- Nasrl gidiyorsunuz ?
- Biraz siiratli gidiyorum, isim var.
- Yok, Mouser! Onu sormuyorum.
- Ya, neyi ?
- Su ... Hani yok mu ? .. (Turkce mukabilini bulamiyormus gibi) koman
talevu demek istiyorum.
Ikincisi - iyyyy ? Git yanimdan, kiifretme bana!
Bir Ilciincll sahs miikalemeye karisarak:
- Mosyd demek istiyor ki, keyfin nasil, eyii mii ?
Ikincisi
- A birader! 0 sozden bu istifsar-1 hatir nasil anlasihr ?
Birincisi - Iyi, sana Fransrzca soylemis.
Ikincisi
-Nasil, nasrl ? Daha kendi ana lisamrn (dilini) iyice ogrenmek
Fransizca rrn paralamaya kalkisrms ?
Bu esnada birincisi arkasnu cevirerek gider;
Ikincisi hem gidene bakar, hem sunlart sdyler:
-Yazik! Millet-i islamiyyenin (islami milletlerin) uliivv-i sam icin
lazim gelen vesaita-1 tevessiil ile hem kendini, hem milletini bahtiyar
edecek (mutlu) bircok genclerimiz bulundugu halde, ekserisinin
efkar-t frenk'e tab'iyyetden (Avrupali fikirleri benimsemekten) baska
bir harekata gorulerniyor,
Bir Kokoz

Bil berdendir
Kokonoz! Zamfiu'm evvelki niishasmdaki Gazi Mehmet Dervis Efendi'ye
verilen cevabi okudun mu ?
Evet ! Okudum, lakin bir biri ardmca biiberdendir, biiberdendir deyiip
gidiyordu. 0 ne olacak ? Galibfi yedigi dolmadan agzr yanrrnsta
biiberdendir diye feryat ediyordu.
Ben gazetede oyle seye tesadiif etmedim.
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Nasti tesadiif etmedin ? Sende mi yalan soylemege basladin ?
Hayrr! Yalam hicbir vakitte kabul etmem lakin oyle dolma, biiberden bahs
olunan bir cihet musadif-i nazarrm olrnanusnr.
Oyle ise dikkat etmemissindir, Hani ya Gazi hakkmda soyle oldugu da
biiberdendir,
ruyada gordiigii de biiberdendir, aksrrdigr da biiberdendir,
gibi ciimleler var idi.
Ha! Simdi anladim miiberhendir kelimesinin yekdigerini muteakib tekerriir
ettigini soylemek istersin degll mi ?
Hayrr, kellesinin kemiklerini falan yok, yalmz biiberdendir deyiip aghyor!
Camm ben kellesi kemikleri dedim mi ?
Ya bende sana burnunu kulaguu soylemedim ya!
Kokonoz meram anlayacak m1S1n, yoksa simdi brrakrr giderim ha.
Nereye gideceksin, gitsen gitsen Zaman Matbaasi'nm
kandillerini yaglayip
yakmak icin gideceksin ve o vazifeyi de, daima elden gayib etmemek icin
aleyhimde bulunacaksm degil mi ?
Hayir! Sen beni o kadar deni mi zannettin ki, bu derece ileri gorii~tiigiim
bir ahbabimm aleyhinde bulunacagim.
Bulunmazsm bulunanlar eksik degil ya.
Neme lazrm. Biz sadede gelelim. Yani o kelimeye bir itirazm mt var?
Hayrr ne garazim olacak, biiberdendir diye aghyor da, acaba gartlagi mt
tutustu demek istedim.
La havle, camm garaz demedim itiraz, itiraz yani o kelimeyi cerh edecek bir
fikrin mi var dedim.
Ey oyle ise Kokonoz ben degilim sensin.
Neden?
Neden olacak? Fikrin, break mt yoksa kama rmdrr ki kelleyi cerh edecek.
Ha is anlasildr, ben sana bu giin meram anlatamayacagrm,
Ned en!
Soyledigim sozil kafana yerlestiremedigimden ...
Ya benim kafamm pamuk siltesi yahut yag tulumu oldugunu sana kim
anlatti ?
Ey ne yapahm vazgecelim ve's-selam.
Neden vazgececeksin.
Iste sana bu giin meram anlatmaktan zirfi, camm bogazrma geldi.
Oyle ise daha bekledigin nedir ? Agzmt acrver ciksm gitsin yolcu yolunda
gerek.
Simdilik Allah 'a ismarladrk zira bugiin aklm basmda degil
Ey ugurlar olsun. Sanki yarm yine buradasm.
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Timarhaneden

Ka1;m1~ Bir Deliye Karst

Savulun yol uzundur delidir simdi durur
Bakimz kollarmm riizgan insan ucurur
Yine bir hiddeti var gozlerine dikkat edin
Bu gidlsle bir iki saate varmaz kudurur
Sisti gittikce bakm habl-i veridi kuduzun
Cunku sardikca gazab agz1 deli burnu kurur
Siikiir Allah'a ki hep disleri sun'i distir
Yoksa bi'l-Lah kemirir adarrn bu hain obur
Cecirir iste nasil krrrmzilanrms cehre
Bakmiz degnegi elde savurup arza urur
Nice kurtardi tnnarhaneciden bu yakayi
Aramaz mi acaba bu deliyi o me'mfir
Tuttu iste birini laf ediyor sirndi salar
Gidiyor paltoya bak yanlan harman savurur
Kokonoz tuttu sakahndan am uyandiyor
Koca maymun gibi sicrar yukan hem oturur

Havfidis-i Mahalliyye
Gecen aksam iki arkadas zifaf cemiyyetine gitmisler. Sokaklarmuzm
camurlart zaten malfim ya! Belediye olan camurlari koreltip yigm yigm etmis
bu iki arkadas da, nasilsa cemiyyetin kesretinden ve karanhktan yollarim iyice
secernediklerinden birisi coktan beri, mustakmda imis, gibi o y1gmm birine
girmesin mi ? Arna nasil giris bilir misiniz ? Adamcagiz ne agz1 kalmis ne
burnu, ne de suratmda temiz bir yeri, bu halini goren arkadasi aman arkadas
haydi suraya kahvehanenin birine gidelim de, iistiinii basun temizle deyince:
Adamcagiz arkadasina suretini gostermek icin boynunu uzatarak bir kerre
suratima baksm a! Demistir ki: Hakikaten herifte insan icine cikacak sfiret
kalmarms imis,

Bazi Hikerniyyat ii Durflb-i Ernsal
Gecen Niishadan ma-bad

3
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Kibir ve azamet seytanm bahcesinde biten bir cicektir. Buyudukce biiyiir,
actikca acar,
Kokonoz
Aman cicek koparaytm

diye seytanm bahcesine girme, sonra hannasm ser'Ine
ugrarsm.

4
Bildigin seyi ikmal etmek ister misin ? Am baskasma ogretmege cahs. Zira
bilmek kolaydrr. Kernal, ogretebilmektedir.
Kokonoz
Bilrnedigin seye de hie; karisma. Cilnkii aksini ogreteceksin de kabak basmda
patlayacak.
5
Insan en biiyiik istifade-yi istiare ettigi kitapta bulur. Cunku herkes malim
sevmeyip aharm malmdan istifadeye cahsiyor.

Kokonoz
T1pk1 ben de oyle. Daima kendi mahndan istifadeyi sevmem gozurn baskasmm
mahndan istiffide etmektedir lakin herkeste kimseye bir sey kaptrrmryor.
6

Dostu ve kitabi cogaltrnaga heves etme bunlari intihab etmene cahs.
Kokonoz
Benim tabiatimde budur. Daima carsiya gittigim zaman pathcanm iyilerini ve
tazelerini intihab ederek, sekizi bir gurusa olacagmdan dordii olsunda iyisi
almsm.
7
Cehl-i miirekkebe nisbetle cehl-i basit yine bir alem sayihr, Zirfi cehl-i
miirekkeb erbabr bilmedigini dahi bilmez cehl-i basit erbabi ise hie; olmaz ise
bilmedigini olsun bilir.
Kokonoz
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insan cahil olmamah yoksa cahil oldukdan sonra ne olursa olsun mtirekkeb de
diyerek eyi de desek yine vardir.
8
Bir basis zengin sadaka istemis olan fakir kendisinden daha fakire muracaat
etrnis demektir.
Kokonoz
0 adama basis zengin yerine hie cekmeyerek cenge demek daha muvafrk olur.

9
Himmetsiz bir kibarm himmetine mtiracaat eden zaif kendisinden him met
bekleyen bir miskine muracaat etrnis sayihr.
Kokonoz
Vallah bu otekinden cengine. Bundan fazla olarak bir hamiyetsizlikle var.
10
Herkesin kusurunu avf et, bahsus kendi kusurunu avf etmemek yoluna bak.
Kokonoz
Bana kahrsa ben kendi kusurumu coktan avf ettim la kin bakahm Allah avf
eder mi? Alemin kusurlarun avf etmek Allah'a mahsustur herkese uzaktan
bakmak dustu,
Ma-badi var

Muharrir Ve Sfihib-i Imtiyaz : Ahmet Tevfik
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Sayi : 5

Tarih : 22 Kanun-i Sani 1312 (3 Subat 1897)

Kokonoz
Ramazan-i Serifin Hiih1lii
Mevsim sita olmak hasebiyle semarnn kuh1b zulma gibi siyah bulutlarla mestur
bulunrnasmdan gurre-i garra-yi sehr-i siyarnm riiyeti miimkiin olamadigi
cihetle tekmil-i siilsin itibanyla bugiinkii Carsanba giiniinden itibaren
Ramazan magfiret-resan olmasma hiikm i seri' lahik olmustur, Cenab-i Hakk
bi'l-ciimle miiminin muvahhidin kullan hakkmda isbu sehr-i miibareki
miitemeyyin ve mesut eylesin.

Ihtdr
Kokonoz Saha-i matbuatta arz-i endarn edeli iki bucuk ay kadar bir
miiddet olmustur gerci cezirede yiizii miitecaviz abone bulmus ise de bunlann
msfmdan ziyadesi hala bedelati tesviye etmernis ve halbuki Kokonoz kokoz
oldugundan paraya ihtiyaci vardir. Tekrar rica eder liitfen abone bedelanm
tesviye etmeyenler etsinler sonra rnutalaasmdan mahrflm olurlar ha!

Muhavere
Kokonoz! Sana neler soylediler isittin mi
Haytr! Ne soylediler!
Sen fezail-i ahlakiyye, hissiyyat insaniyyeden kiilliyyen rnahrfim imissin.
Hepsi bu kadar mt ?
Hayir daha cok fakat hirer hirer soyleyecegim bunlari tasdik ettin mi ?
Bu sozii sakm baskasmm yanmda da soyleme sonra biitiin biitiin cehaletin
meydana cikar ha.
Neden?
Cunku fezail-i ahlakiyye, hissiyyfit-i insaniyyeden kiilliyyen mahrum olan
ancak kulakh babalardan insan ne kadar adi olsa mademki "Ye lefedu
keremna"'da dahildir elbette her ikinisinden de hirer nebze bulunacaktir.
Ha bak hissiyyat-r insaniyye ile fezail-i ehlakryyeden mahrum birde
delilerdir eiinkil anlarmda kulakh babadan hie bir farki yoktur ben
delimiyim.
Hayrr estagfurullah.
Oteye frrla iizerime dusersin insan nuyrm kulakh baba miyrm.
Hasa insansm.
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Mademki
insarum
deliligirnde
yok fezail-i
ehlakryye
ile hissiyyat-r
insaniyyeden bir vakitte kiilliyyen mahrum degilim soyleyen cehaletinden
utansm.
Ey pekala ! Sen de srkilacak suret yok imis.
Avf edersin benim suretim iiziim srrasi degildir.
Camm oyle sikrla degil utanmazrmssm
E~egi olan evet alsm benim evde tavsan bile yok.
Vine anlayamadm hayan yok imis,
Hayam yok mu imis tecriibeyi goge cekrnediler ? Soyleyen smabilir.
Ey sen nankor irnissin ekmek yedigin yere yiiz cevirrnissin.
Oyle ise nankor degilim.
Neden?
Ya hie; nankor olan yiiziinii etmek yedigi yere mi cevirir yoksa etmek yedigi
yerden mi cevirir bunu gee; zira abare cehaleti gosterir baska varsa soyle,
Evet! Yeni Efendiler bulmussun.
Ben usak degilim ki bir efendinin yanmdan cikrp otekinln yanma girecegim

bende bash basima bir efendiyim hem oyle okudugunu anlamaz ismini
yazamaz olduklan halde efendinin unvamrn bi-gayr hakk-i azab eden
efendilerden degtlim anlasrldi rm ?
Evet anlasildr zaten oralarrm pekala bilirim.
Oyle ise daha ne soylediler haydi soyle bakahm.
Dediler ki sen ciddi bir adam degil irnissin kimden bir faide gortlrsun o
tarafa doner imissin.
Donersern Cenab-i Hakkm uzmet ve kudretini kullarma gostermek icin
devran ettirdigi koca kerre gibi kendi muhavverimi asla terk etmeyerek
doner menfaat-i sahsiyyemi ancak menafi kilise icinde teharri eylerim oyle
yiiziinii
goriince tabasbiis ederek yanmdan
aynhnca
aleyhinde
bulunanlardan
vayahut hakkmda agzima geleni soyledikten sonra
miskinata pardon edenlerden degilim.
Ya! Oyleleri de var rmdrr.
Demek sen daha uyursun. Hey kuzum senlik aksarm neler oldu neler.
Alimallah haynm yok.
Ben soylemern sor da ogrenirsin.

Muhavere
Kokonoz mektep gordun mil ?
Merkeb dedigin su bildigim esek demek degil mi ?
Camm merkeb degil, mektep, mektep.
Ha mekteb. Ihtiyarhktan
kulagrm
agrrlasn da soyledigin!
isidemiyorum evet gordum,
Nerede gordun bakayim ?
Her giin yanmdan gecerirn.
Oyle degil a birader. Yani mektebe gittin mi ve nerede gittin ?
Evet! Bende anladim ya gittim.
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Ey! Bakahm ne dersler gordtln!
Hocanm suretinden baska ters bir sey gormedim.
Olmadi yine aksi anladm. Ders ders yani sirf mannk meani usfil,
Ha evet sarfi zaten mektebe gitmezden evvel bilirdim mahvda sarfm bir
nevidir anide bilirim. Clinkii sarf edince mavf olur.
Mannkm iki nevi var ki sana gecende andan biraz bahs etmis edim anm
yamnda dedigin gibi bir de karani olursa o zaman zerre kadar usulden
cikmayarak nasil yerler anlayamadm ben ne soyluyorurn sen ne anhyorsun.
Sana dedim kulagrm biraz agircadir. Pek soyle.
Daha nasil soyleyeyim dellah nu i;agiracag1m.
Hayrr biraz pekce.
Pekala mektepde okudun mu ?
Ha simdi gordtin mii nasil duyanm. Evet okudum.
Ne okudun?
Ne okuyacagim herkes ne okursa bende okudum.
Demek arabi gormedin mi?

Co ..... k daha diin sekiz tanesi bir yerde ahnlarim giine~e verrnisler
oturuyorlardr,
Gordun mii yine nasil sapittm.
Nasil sapitdrm sen bana arabi gormedin mi diyen ey yalan rm soyleyeyirn
gordiim.
A birader ben sana alemden soruyorum arabi farsi alimleri var haniya
kelimelere ilal yaparlar. Bir aslmda soyle idi boyle idi de sonra su oldu
derler.
Ha! Anladrrn anladrrn demek ilal istersin oyle mi ?
Oyle ya oyle ya!
Ey ne oldun bogazima rm salacaksm nmarhaneye gottlrurler ha.
Camm Kokonoz su istikarnet kelimesinin bir ilal yapsan a.
Bu kelime isim camitdir. (Evet ) Gibi yerden bitmis manasrz bir Iiituftur
ash, fash yoktur.
Kokonoz! Bunu kabfil kabfll edemem ciinkti kelimenin mutlaka manfisi
olacak.
Evet manasi varsa da liitfu murad kelimelerdendir belki irabida takdiridir.
Camm Kokonoz, simdi bahs irabda degil su kelimenin manasi vardir
diyorsun a be herif! Sen meram anlamaz mism sana liitfu murattir diyorum
liitfu.
Evet camm pekala! Liitfu liitfu diyorsun su manasi var a
Elbette.
Ey mademki oyledir, kelimenin seklini de masdara venzer. Mutlaka ilal
olabilir.
Hay gidi seytan hay be ne dersen o kadar cahsdun yakayr kurtaramadim be
kuzum bunlar eltaf bi-meaniden oldu gayr-1 miistamildir. Vazgec beni
nafile yere verme.
Camm bundan yorganhk var rm ? Iste konusuyoruz . Bu da sozden ibaret
bir seydir.
i~te anm icin bende liitfu murad diyorum a ! Ne ise birader buna ilal olmaz.
Yok Kokonoz sozunden donme ne demek olabilir.
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Gel sen su istikarnet kelimesini agzma alma oyle mute) oyle meeruhdur ki
hie tutaeak yeri yok demis olsam becadir.
Hayir! Kelimenin ilalini isterim ve's-selam.
Peki fakat arkadas simdi basim bir parca sersem be! Kelimenin evvelini
ahirini dusunmeyip yalmz sarfea kaideli olsa olmaz rm ?
Hay hay neyciin olmaz kaideli olmasi lazrm.
Pekala oyle ise dinle istikarnet ashnda eski adet idi miiteahhirin sarfiyyat bu
kelamm liitfunda siklet gordukleri eihetle yahfifini murad etmisler ise de
beyinlerinde
cok zaman muhalefet ve miieadele
vuku buldugundan
muvaffak
olamarmslardr.
Nihayet
himmet
ve gayret
kelimelerinin
beyinlerinde hasil olan nefreti bais zrddiyyet olrnagla o here ve mere de
himmet maglflb ve ayn'ul-fiili lamu'l-fiiline miinkalib oldugu sirada adetin
dah islah zatii '1-beyn icin tevassut ettiginde kazaya ugradigmdan avzmda
hamiyyetin meymi adeta verildi eski amet oldu.
Cok alim imissin be Kokonoz ne tuhaf ilfil bu!
iialin tuhafi olur mu ? Dinle sonra vazgecerim ha
Aman aman sonra!
Sonra beyne'l-arab
kaf ile aynin
muhricleri
pek karib oldugundan
hakkaniyyet ile adetin beyninde bir vesile-i iltizfirn olmak iizere evvelkinin
kafile ikineisinin ayni mubadile ettirildi eski kamet oldu.
Kokonoz burasmi anlayarnadim.
Camm sende ne kahn kafahsm hakkaniyyetin kafi beriye ahndi eski kamet
oldu eskilik ise veya modaya gelmedigi icin bi't-tabi elifi egerlediginden bu
liitfun taklibinde iltimas sekametinden ihtirazen ve hayanrn tahfifen bunun
tasi asl-i kelimenin basma getirildi istikamet oldu.
Aman Kokonoz! sen pek milkemmel sey imissin be aferin sana .
........
ne zannettin ya!
Ben Kirklar Seyhi Haci Fmldak yahut Haci pes pes degilim gazeteeiyim
gazeteei.

Muhavere
Maras'dan haberin var rm yazrci ?
Birak hissiz herifler, kimseye yedirdikleri yok a! Yalmz as asa deyip
gidiyorlar.
Yazrci! A~ degil!
Yakuru kuru ekmek mi?
Obur herif! Obur herif! Oburlugunu biitiin biltiln rezalete doktiln Allah
milstahknu
versin!
Cecen giin yine yogurtcu diikkanmda
kase kase
yogurtlari hirer nefste somtlrdtlgunti gorenler bin Janet okuyordu simdi de
iki cift lakrrdi edelim dedik halbuki yine sen sozii asa, kuru kuru ekmege
intikal ettirdin!
Seni gidi bunak herif! Gecen giinde kuru bakala yedigimi, tsmar'larna raki
i\'.tigimi muhaveremiz esnasmda aleme isittirdigin zaten sana inanmak eaiz
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degildir ki, simdi biitiin !Hem bakla yiyici bakla yiyici diyerek nereden
gecersem
beni parmak
ile gosteriyorlar;
insan icine cikamaz oldum
dusundum dusundum herkesin su su-i zanmm iizerimden gidermek icin bir
kac kisiler huzfirunda yogurt yemege durdum.
Dur, dur!. Hakkmdaki su-i zanrn yogurt gider mi zannedersin ?
Oyle ya! Gecen muhaveremizde bakla yemekten kurudukca kuruduumu,
Misrr murnyasr kesildigimi,
agzimm koktugunu, benden herkesin igreuir
oldugunu soylememis mi idin!
Yine oyledir a!
Demek yalmz bir kuru bakladan baska bir sey yedigime inanmazsm ?
Ya kuru bakladan baska bir sey yedigini gormedim ki. Ismarlama olursa
kafaya bir iki de raki atttigmr bilirim. Bunu varsa soylesinler!
Herkesin soylemesine ne hacet ben inkar etmem ki.
Ey sen soyle bakahm.
Pekala dinle ben bir oturmada otuz tane mandalina yerim yirmi tane
portakal yerim aln okkahk bir karpuz yerim bir okka incir bir okka iiziim
yerim hasih yerim oglu yerim.
Ba~ka?
Baska ne olacak ?
De carum daha var!
Hayir! Saka hatmmda yok.
Ya trmarhanenin bahcesinde yedigin luyarlari unuttun mu?
Ey iste mademki bilirsin o kadar yedigim seyleri kaale alrnayip da yalmz
bakla yedigimi soylernede ne mana var bari soyleyeceksin
hep yediklerimi
ta 'dad etmelisin.
Bende kabahat var rm! ben Marastan haberin var rm ? Diyorum, sen as
anhyorsun.
Ares nedir ? Asker talimi mi var ?
Hangi! Maras'dan ... ? Su .... Seyin ....
Ismini soyleme anlasildi.
Hani ya su senlik aksarm Saray Onu'nde cahnan,
Ha! .. Daha!
Daha rm ? (:a!
Evet 1yalg1 degil mina!
Mina dedigim ne Mart Nisan Mayis rm!
Hayir carum sey mena ... ra
Hangi minare Ayasofya minaresimi yoksa Saray Onii
Hayrr a birader hani ya Gonyeliler begenmlslerde koylerine goturmek icin
pazarhga bile girisrnislerdi.
Ha! Su minare suna macuncu feraldagi desek a.
Evet!
Ey daha?
Daha ne olacak hie.
Hay saskm herif giiya oyle feraldaklarla kiilah kapacaksmiz ha!
Acaba sarlatanhklara
kim aldamr ? Islere kahkahalarla
giilmekte dirler
icimizde
adam
kalmadigim
yiiziimiize
karsi soyluyorlar
oyle mars
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yaptirarak caldmp eagrrmakla vakit gecirmekten ise Kibrrs miisliimanlan
namma mertsiyeler tanzim ettirmek daha evvela idi.
Aman birader cidden yeter artrk zirf beni kan tutuyor pek miite'essir
oldum.
Mademki cidden sozler'imden miiteessir oldun ortadan nifakr, hfid beyinligi
kaldirmah yerine muhabbetle ittifakt getirmelidir sehrimizde bulunan on
bab mekteb-i idadiyyeyi bozarak biri anasa ve ikisi ziigiire mahsfls olmak
iizere iice tenzil etmeli ve on mektebe edilen meaarifi uce tahsisle
istanbul'dan giizel hocalar celb ettirerek evlad-i miisliimini talim ii terbiye
ettirmeli.
Insallah Kokonoz! Insallah!

"Zaman Gazetesi sahib-i imtiyazr saadetlii Haer Dervis Pasa'nm hemsirezadesi Tiiccar Basi hafidi Bodamyah tiiccar mfiteberatmdan Kitapci Mehmet
Sait Bey tarafmdan varld olmustur"
Kokonoz Gazetesi Muharrir Ve Miidiirii Rifatlii Tevfik Efendi'ye
Efendim!
Diin cikarrlan Kokonoz Gazetesi yirmi dort saat gectigi halde el-an
almamadrgi ve simdiye kadar nesr olunanlar dahi kamilen denilebilecek
derecede aleyhimizde bulundugundan eger ismimi abone defterine kayd
buyurrnus iseniz liitfen istifarm dahi isaret ederek bade ma gondermemenizl
rica eylerim.
Fi 21 Kanun-i sani sene 97
Mehmet Said

Kokonoz
Beyim!
Gazetemiz munderecatuu halinize mutabik gorerek aleyhinizde
zannettiginizse bir sey denemez emriniz vechile istiffimzi isaret etmek iizere
deftere bakrlrms ise de meger isrniniz mukayyid degil imis! Evvel
gonderilmemekte oldugu gibi gazetemiz bade ma dahi gonderilmeyecegfnden
miisterih olunuz beyim.

Bir Mutaassrb

canu ile Bir Alim

Alimin ulviyyetini teslim edersin a.
Elbette.
Oyle ise neyciin okumazsm.

51

Meyanmda

Alimin nihayeti yok ki iste biraz okudum kafi
Adam sende elifi ebcede kadar kim olsa okur seninde okudum
kabildendlr.
Avf edersin efendi ama beni adeta cehl-i basit makammda tutuyorsun
Hatir cehl-i basit degilsin ctinkii cehl-i erbabi hie bir sey bilrnedigini bilir.
Sen cehl-i merkebsin ki bilmedigini de bilmezsin.
Sen halt etmissin,
Halt etsem senin gibi ederim. Zira ben oldukca istedigirni
okur ve
okumadrgrrm
da anlar oldugum halde benden alim bir zfita cahil demege
haya ederim sen ise kendi cehaletini gormeyerek seni daha kirk sene rihle-i
tedrisinde okutan adamlara cahil demekten asla haya etmiyorsun! Hie
olmazsa kendi halini, cehl-i merkebligini dusunde oyle seni degil senden yiiz
derece daha ileri bulunanlan okutan zatlan techile kalkisma. Bir insan bir
stfati digerine azuv etmeli ama o sifatm bin derece asagrsiyla
kendisi
muttasif olmamahdir
bir aksam zatm birisi gece yarrsi sokaga cikrms,
onunde bir adam tasadiif eylernis yahu sen deli mi oldun ? Boyle gece yarrsi
sokakta akhm rm anyorsun
dernis muhati bu soze karsi bir kahkaha
koyuvererek bana bir sey soyle ki sende olmasm cevabim verrnis sen bir
adama cahil diyorsun ki o seni kirk sene okutrnaga muktedir senin haline
kahkahalarla
giilmeli veyahut hakikat nokta-i nazardan aglamahdir degil
mi?
Sen benim cahil oldugurnu neden biliyorsun ?
Ya gorunen goz kilavuz ister mi ? Iste ii~ satrr yaziyi okuyarmyorsun
?
ismini yazarmyorsun! Bir yazmm iizerine ahk ahk goz gezdirmekten baska
bir sey bilmiyorsun. Cehaletine bundan biiyiik burhan nu istersin ? Yoksa

sen cehaleti kiymah yogurtlu yenir bir sey mi zannediyorsun.
Ben sana bir sey soyleyeyim mi ? Krrktan sonra katir rehvan olmaz ben
kirk yasmdan sonra bacagim kadar bir cocugun oniine keci sakah kadar
sakahmla oturupta okuyamam anladm nu
Ta'alliim-i alemde haya olmadrgina dair Buhari-i serifte gecen hadis-i serif
erbabmdan sor anla da o ta'assubdan vazgec ve bir baldm ciplak dahi cahil
demekten ihtiraz et belki cahil dedigln adamm her yerde senden ziyade ilmi
olabilir anladm rrn kara cahil ?
Y1kII karsimdan ey cahil .... Dinlemem lafm isittikce haya etmez misin tarif
evsafm neder bu hirs sohret sende ey maliil bi-azan senin bilmem ki yok mu
nefsin icinde insafm.

Kokonoz Dusunuyor
Ne oldun Kokonoz? Ne dusuntlyorsun ?
Elbet bir efkarrrn olmasa dtistlnmem.
Efkarm nedir soyle bakayayim bende anlayayim.
Birader dusunuyorurn ki bu sene edilen davetlere nasil gidecegim!
Bunda dusunecek ne var! Hamd olsun viicudun afiyette
dayana gidersin her seyin basi afiyettir.
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dayana

i~ oyle degil, i~ittigime gore bazi misafirlerin iizerine saldmyormus.
Elinde degnek var a. Bir kac tane carpistrra verirsin kacarlar. Hem kapida
misafirleri buyur etmek icin usaklar durur iizerine saldirrnaga brrakrrlar

?
Aldigrm habere gore bu kopekler o kadar kizgmmislar o kadar kizgmnuslar
ki konaktaki erkekleri bile hie dinlemiyorlarrrns. Ben de ihtiyar adarmrn,
degnegimi kaldmncaya kadar mutlak iizerime saldmp isiracaklar.
Ey ne yapacaksm ?
Dtisiindtlm, dilsiindum hatmrna bu geldi madem bu kopekler kizgmdu-lar
bende yarnmda bir erkek kopek goturmeliyim, elbet erkek kopegl gorunce
kizgmliklarmr def' icin yanma sokulurlar, ben de bu taraftan gecer giderim.
Aferin Kokonoz akilhsm be krzgm disi kopek erkek kopegi gdrunce
diinyaya bile bakrnaga vakti kalmaz dogrudur. Bravo bravo.
mi

Ge~en ki Tunarhaneden Kacrms Deliye Hitaben
Yiirii ey cahil ve sersem deli ahmak budala
Yiirii ey nik ii bedi bilmeyen alcak budala
Yiirii ey i~ildigi fiil-i kabiha karsi
Kendini har ii hakir imis a korkak budala
Yiirii hey katim hakk tib dini divfine
Yiirii hey farfara ey yekleri salpak budala
Yiirii ey fitne tuzagr miitekebbir cahil
Yiirii hey san delisi mu'teriz-i hakk budala
Bu tabiat bu gidis sende devam ettikce
Kmhr bir giin olur basma bardak budala
Uzadikca sakahn aklm azaldi gitti
Yiirii git gayn nmarhaneye caylak budala
Bugiin olmaz ise yarm gideceksin mutlak
Cekemez boyle bu cennetle seni halk budala
Siikrii ~ab ii lezzette musavi tuttun
Birdir altm ii nezdinde su toprak budala
Kokonoz kuyrugunu sardi elinde tutuyor
Kacarnazsm bosuna sicrama zrrlak budala
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Mektup
Aman Kokonoz bak basima ne haller geldi. Aksarn yatmak iizere bir
haneye misafir olmus edim hane sahibi ahbabmun ahbabr bir zfit oldugundan
dogrusu beni giizel kabfil etti zatima mahsfis bir oda tefrik ederek bana giizel
bir de karyola takdim eyledi. Uzun etmeyeyim suyundan yattrm artik bilmem
saat kac idi uyandim meger kademhaneye gitmek lazrm gelmis! Kendimi
yokladim a a hatta bir carik olsun sabr etmege vaktim yok beman drsarrya
frrladrrn frrladim ama nereye gidecegirn ? Kademhanenin
nerede oldugunu
bilmem ortahkta zif gibi karanhk bir tarafa saldirdrm acik bir kapiya rast
geldim abdeshaneyi buldum diye soyunarak iceri saldim meger kiler irnis
adamcagizm o giin kagladr kalaycidan vakitsiz bir tarafa istifa edernediginden
kilerin ortasmda hep duruyorlarrms
ben acele ile bir kere iceriye saldrrdigrm
gibi bir kae tencerenin icine girdigimden kaplardrr bir sangrrdi koparmaz rm ?
Hane sahibi uyandi, Eve hrrsiz geldi diyerek eline bir kahn sopa ahp drsariya
anldi. Ben de aman giiriiltiiden hane sahibi uyarupta gelip beni burada
bulmasm diye carcapik disarr crktnn ve karanhkta bit tarafa carpmayayim
korkusuyla duvara tutunarak acele odaya gitmekte iken onurne tesadiif eden
bir sandalyeye bendiglmle
beraber paldrr kiildiir haydi mermerlerin iizerine
boydan boya uzandim meger hane sahibi bana bir hiirmet olarak gece bol
etmek iizere kapmm yam basma bir kase koyrnus ben o oyle dustugum zaman
basim dogruca kasenin icine girmez mi ?
Bu telasmn goren hane sahibi kemal-i mahcfibiyyetle
misafir Efendi siz
misiniz diye bende evet dedim ne istiyorsunuz sualine kadernhaneye gidecegim
cevabmi verince geliniz buraya diyerek oniirne dustii ben artrk korkuyu
attrgmdan tencerenin iizerlerine bastigrm sirada yaralanmis olan ayagrmm
yarasma bakmak iizere asagiya dogru egildigim gibi o zamana kadar basimda
bulunan kase hane sahibinin onune diisrnesiyle beraber oda arkasr iizeri yere
yikrlmasm
nu ? Elindeki lanba tepesinden firlayarak
bahceye
gitti artrk
karanhkta
adamcagizm
ayaklan
havaya nasil kalktignu gormedim. Hane
sahibi yerinden kalkip, tekrar sevk bulup gelinceye kadar bende kademhanelik
hie bir sey kalmadi kadernhaneligi bizim tun kabul etti.
imza:

Yesil asah san aban kamban kafah Haer Teralalli
Kokonoz

Sen de bunu basma giymeli idin Haer Baba.

Bir Tiirk gazinin celfeleri ahilemi aldi
Kah be ne de umran sey imis ..... caldi
A«; kalrms eshlar gibi zrrlar gazanm ben
Bilmem goziinii sevdigim avrat ne de kaldi
Kalmaz yarnma kahbe cag1z halimi sormaz
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Kizgm ayilar gibi beni ormana saldi
Daglar basi simdi otagim oldu yazih ah
Gitti kuragun galdr ornrumde azaldi
Bilmem ki nidem bu kizin askiyla ney etsem
Ey ey garre toprak bu koca Turki bogaldi

Bazi Hikerniyyat ii Durfib-i

Emsal

Ma-bad:

11
Yumruk yine el demektir. Ma' heza her zaman gordiigiin elden daha
kuvvetlidir. Zira yumruk azime gelmis bir eldir.

Kokonoz
Yumruktan yurnruga da fark var ha! Ay1 gibi bir herifin insanm ekse giiniine
indirdigi hlidfiyr yumrukla ziif bir adamm yurnrugunda diinya kadar fark
vardir alimallah oyle bir aymm yurnruguna insan degil esek bile dayanmaz.

Muharrir Ve Sahib-i Imtiyaz : Ahmet Tevfik
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Say1: 6
1897)

Tarih : 4 Subat 1312 (16 Subat

Kokonoz
istanbul'dan:
A~1k Mektup
Lefkosa'da Zaman Gazetesi muharriri Bodarnyahzade Sevket Bey Efendi'ye:
Zaman Gazetesinin 237'inci niishasmda "Bir iki" soz ser-levhayla karinin arz
etmek istediginiz
makalenizi
hin-i krraatimde meani-i
muzrrralarrm
anlayamadigrm bazi ciimlelere tesadiif ettim. Kendimce her birerlerine ayn
ayn manalar verrnis isem de bir tiirlii nefsimi iknfi edemedim. Zahib oldugurn
efkart atide beyan ediyorum. isabet ve adem-i isabetim hakkmdaki rey'inizle o
babtaki mutalaanmzi gazetenizde gorecek olur isem minnetdarrmz olurum.
Makalenizde (
Zaman Gazetesi rnuharrirligini deruhte ettin. Boyle bir rnuhim
vazifeyi layikiyla ifa' etmekte bizim gibi acizlerin bi-zaasi kafi degil ise de efkar ve
arnalimiz, sirf su garib adarruz selarnet ve terakkisi ve devlet-i aliyyemizin urnran ve
tealisi cihetlerine munhasir oldugundan husn ti rnuvaffakiyyetimiz her halde cenab-i
kadir mutlak hazretlerinin eltaf-i samdaniyyesinden
istirharn eyleriz) diyorsunuz.
Kulunuzda diyorum ki:
Fi'l-vaki muharririn, mekteb-i Sultaniyyenin kendi tabirlerince" ibtidai
" ve sonra - asil ise yarayacak olan - ikinci yani idadi simflarmda iki sene kadar
bulundugu ve ondan baska tahsil gormedlgi halde fi zamanma bir gazeteye
muharrir olabilecek derecede rnalfimat sahibi bulunmasr bfidi-i nazarda biraz
degil, pek miistebid gortlnmekle dedikleri gibi acz ve bi-zaastzhklari tabi' ve
suphesizdir. Fakat biiyiik bir muharrir, bir gazete muharrirligini hin-i
kabfillerinde
evet!
Bizim
iktidarsizhgmnzla
beraber
su
gazetenin
muharrerligini deruhde edisirniz avn ii inayet-i rubbaniyyenin hiisn ii niyetimiz
hasebiyle
en btiyiik
refikimiz
olacagma
itimad
kavimiz
. . ... gibi
mukaddimelerle izhar-r tevazu eyleyerek nasil basit makale grrisirse sizinde
sizce dahi malum ve miisellem olan acz ii iktidfirsizhgrmzla beraber su yolda
feth-i kelam edisinizden zahiren kendinizi o biiyiik muharrire kefv ettiginiz
anlasildrgi ve sizin ise hie bir zaman boyle herkesin nazar-i istihfafrm celb
edecek bir seye ictisarrruz miimkiin olarnayacagi cihetle bendeniz buradaki eger var ise- maksad ash olan manayi hakikati istihrac edemedim.
Acaba neden ?
Saaniyyen - (Ceziremizde hukuk ahalinin vikaye ve rnuhafazasi meselesi
ceridelerin sutunlanndan baska bir yerde gorulememesi ziyadesiyle teessuf olunacak
ahval ve haymedendir. Bir taraftan bazi mutehayyizan beldenin sukutu ihtiyar
ederek hukurnetin efkanna tabi' olmasi, ve diger taraftan ahaliye faidesi olacak
ashab-i gayret ve hamiyyete ingilizlerin goz actirmamast adeta istikbalimizi
tehl ikeye koymaktad ir.) ciimlelerinde
dahi giizel kelimelerden
parlak
ibarelerinden baska rfihlu hakikate miistenid menali bir terkib goremedim
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veyahut anlayarnadrm ciinkti malfim hakimaneleridir ki bir muharrerin sozii
ile adi bir adamm sozti hie bir vakit aym nokta-i nazardan tedkik edilemez. Bu
sozler baska birisinden isitilmis olsa idi tabi' kimse bir ~ey soylemezdi ve
soylernege de hakki olmazdi. Lakin sizin gibi bir muharririn kaleminden i;1ktig1
icin bizim gibi okudugundan istifadeye cahsan malfimatsrz gazete karilerinin
cahilane muhakemelerinden kurtulamaz. Iclerinden benim gibi maksadma
viisfil icin sizden bi-tekrar istifsar maddeye kadar ciiret edende bulunursa sizin
dahi kanlmacaguuz hizmetten dolayi hiddet etmeyerek .... , etrafryla cevap
vermeniz muktaza-yi vazifenizdir tarihlerde gorulen vakayiin kaffesi avamm
harekatiyla husule geldigi gibi daha diin goziimiiziin onunde cikarrlan ihtilaller
avam tarafmdan mi, yoksa has tarafindan mi icrfi ediliyor ? Miitehayyizan yine
memurin hiikiimet ile beraber icraat-i lazimede zerre kadar kusuratnmz gibi
goriinmiiyor mu idi ? Ve bu sayede gorulecek isleri de sehlii'l-husfil bir hale
getirmiyorlar nu idi ? ... Demek olur ki is gorecek avam takirrndrr. 0 halde
mutehayyizamrmz hiikiimetin efkarma tabi' oluyor diyerek bizimde susrnarmz
lazrm gelir mi ? Hem bizim yapacaguruz derfihde edecegimiz vezaif silahlar,
bicaklar ile gorulecek takimlardan olmadiklarmdan biiyiiklerin
rey ve
tedbirlerine liizfim yoktur. Simdi i~ meydanda durup durur iken olanca
kabahatleri onlarm iizerine atmaga cahsmak da muvafik insaf rm ya ? ... Bir
defa ciddi bir tesebbus olmah o zaman havas yine bildikleri yola giderlerse
kabahati kendilerine atf etmege haksiz olur. Menafi'Imizin
mudafaa ve
muhafazasi icin intihab ettigimiz kavanin azalarmm vazifeleri nedir ? Hukfik
menafi' iddia edecek mttdafaa edecek Kavanin Meclisi'nden
daha ala
tabi'dirler diye orada da azalarm siikfit etmesi Iaz1m gelir mi?
Ashab-i gayret ve hamiyyete ingilizlerin goz aenrmarnasi ne demektir ?
Simdiye kadar menafi-i umfimiyyeyi muhafaza kasdryla meydana cikanlarm
kae tanesi habs olundu ? Takdir ve Tevbih olundu ?
ingiliz erbab-i gayrete sen cahsmayacaksm, diyor mu ? Cecen Salahi
Efendinin Aya Sofya Cami-i Kebiri gerisinde alenen soyledigi sozlere ingiliz bir
sey soylemedi mi ? Dahasi var Hrrstiyanlarin biitiin ayaklanmasma sebep olan
eshas-i malumeye ingiliz ne dedi ? Hani ya erbab-r gayrete ingiliz goz
acnrrmyordu ? Anlasilan iizerinize terettiib etleyen vezaifin icrasmdaki
tekasilinizi ahaliye anlatmak icin bu tariki iltizam ediyorsunuz, avam ve hasm
tedabirini icra eder biiyiiklerimiz boyle boyle ingiliz muhabbi olmadtklari
takdirde gosterecekleri tarik iizerinde verecekleri rey' ile hareket olunur ise
matlfib basil olunsun deyecek olursamz bendenizde gazete muharrirlerinin
vazaifini sizden soranm halka diisiinemedikleri seyleri bildirmek degil mi ?
Yok muharrirlerimiz
de kendilerini
avam silkine idhal ederek hatt-1
hareketlerinin tayinini mtitehayyizandan beklerler ise boyle azim oldugu kadar
agir olan bir vazifeyi neycun iizerlerine ahrlar ? 0 vazifenin tayin ettigi umfiru
layrkiyla goremeyerek bi'l-ahire menafi'<i umfimiyyenin mahvma sebebiyyet
vereceklerinden bu yolda bir cinayet-i azime irtikab etmis olmazlar rru ?
Ikinci fikra iizerine dahi akl-i kasiranernce ettigim muhakemat
bunlardir sezgigiyle tevafik etmiyor.
Acaba hangisi muvafik hakikattir ?
Salisen: (Allah muslurnanlann yarduncisi olsun) ciimle-i duaiyyesine "Ami "
demeyecek bir miisliiman tasavvur olunamaz, fakat buyurdugumuz yerde
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Allah 'tan yardrm istemek, akilsrz bir adarm bir kare geciripte andan rey' -i
istihsaline cahsmaga benzer zira ne oyle bir adamdan akil ii hikmete muvafik
bir soz isiydiler ne de ah boyle bizim gibi yiyecegimiz
ekrnegi agzumza
gotilrrnege
adam arayan
insanlara
yardim
eder. Bu misullu dua 'lar
evlerimizdeki postlar iizerinde, Dervis Tekyeleri'nde
olur gazete siitunlarrru
bunlar ile doldurur isen hocalarmuz, seyhlerimiz ne ile rnesgul olsunlar bize
karsi sizin vazifeniz bu degildir siz, halki ikaz, tarik necan eraeye calimz
diyecek olurlar ise ne cevap veriniz.
Acaba fikrim dogru mu ?
Rabian: (Iste, gerek vesair hukuk sariharruzi
rnudafaa ve gerek sayesinde din ve
kavmiyyetimizi
muhafaza ettigirniz Devlet-i Osmaniyyemizin
terakkisine
mani
olmaga cahsan ecnebilerin entrikalanna
ayet olan sahta hamiyyetler ile bunlara
peyrev olarak idare-i devlet aleyhinde soz sarfim filosofluk zanneden cahil genclere
gayret-i milliyye ve hamiyyet-i diniyyenin neden ibaret oldugunu tarif ve tefhim
etmege almazdan geldigi kadar say' edecegiz) ne yalan soyleyeyim en ziyade zerre
kadar anlamaga muvafrk olamadrgrm su son ciimleler olmustur,
Su hitabimz elbet Kibrrs miisliimanlarma aittir. Lakin bizler aynca bir
kavmi teskil ediyoruz ki o kavmiyyeti, Devlet-i Osmaniyye sayesinde muhafaza
etrnis bulunahm.
Kibris miisliimanlarmm
Devlet-i
Osmaniyye
sayesinde
muhafaza ettikleri bir sey varsa o da milliyyet ve dinleri olabilir hie bir zaman
kavmiyyeti olamaz fakat ihtimafiine
kavm ve millet kelimelerinin
meani-i
hakikiyyelerini bendeniz farik olarnadrgmdan su fikre zahib oluyorum. Acaba
sahih mi?
Ecnebilere alet olan sahta hamiyyetliler ile bunlara peyrev olan cahil
genclere gayret-i milliyye ve hakimiyyet-i diniyyenin ne oldugunu anlatmak
gibi vazaif-i insaniyyenin en pisvasi bulunan su azim hizmeti tefekkiil etmeniz
cidden sizin icin bais-i mahferettir. Fakat olan vezaifimizi ifay'a cahssak da bu
gibilerini erbabma tevdi' etsen daha eyi olmaz mt ? Devlet-i Aliyyenin

haysiyyetini muhafaz, hukukunu miidafaaya siz mi kaldmiz ? Yoksa Devlet-i
Aliyye o kadar guculdtl de sizlerin rnuavenetin kadar arz-i ihtiyac etmekte
izhar miizellet mi ediyor ? Sizin bu babda yazacagimz seyler sivri sinegin
V1Z1lt1s1 kadar bile kulaklarda tanin-endaz olamaz ama siz vazifeyi mi icra
edeyimde ne olursa olsun diye cekesiniz oyle vazife ~inashgm1z1 isbat icin
muslumanlarmuzi dusmus olduklan varta-i .. .. .. .. . kurtarimz da bade bir
muktazfi-yi hamiyyet o yolda da soz soylemege hakkimz olabilsin. Aksi takdirde
dogrudan dogruya ise girecek olur iseniz erbab-i ukfil nazarmda vazifenizi
tarnyarnanak gibi muharrirlerce pek biiyiik bir bir seyin olan bir madde ile
ittiham olunursunuz ki andan sonra ne kadar soz soylemis olsamz
isittirernezsiniz. Binaen-aleyh gayret-i milliyye ve hakimiyyet-i diniyye
derslarini baskalarma vereceginize kendi ehalinize veriniz de vazifenizi ifa
etrnis olasimz elinizden de gelse gelse bu gelebilir hayfa ki bu da iktidara
mutevakifnr.
Acaba makul mu ?
Gazetecilerin bir vazifesi dahi bizim gibiler boyle ders vererek tashih-i
efkar etmekligirnizi teshil etmek degil mi ? Bende bu maddeye istinaden su
mulahazatm tashihini, istibahim eser-i alinizin sflret-i tahririnde oldugu icin,
sizden isterim.
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Bir Kibrrsh
istanbul'dan:
Benim de Efkarrm
Zaman Gazetesi'ne Hitab
Zaman Gazetesi ilk intisara basladigmda pek o kadar biiyiik olmadrgr
malfrmdur. Aradan bir iki sene gecer gecmez hacmi biiyiidii bir yil sonrada
simdiki hali kesb etti. Fakat bu "Buyurnek" meselesi sekline, cismine munhasir
kaldi munderecan bi'l-aks gittikce sadelesti, okumak icin emrar olunacak vakte
degmez oldu. Muhtaviyyati boylece adilestikce gazeteye mahsus ser-levha
mukemrnellesti (Dogdu sark marifetten simdi taban zaman, doldu bir nur-i hakikat
ile sewr-ta-ser cihan) gibi biiyiih bir rnanayi haiz olan bir beyt ile (Saadet-i mulk
il devlete hadim olan erbab-i kaleme sahifelerimiz aciknr) tarzmda hizmat-r millite
vakf-1 viicut eden bir gazete sahibinin kendi kalemini az gorerek, derfihde
ettigini vezaif-i miihimmeyi tamarmyla ifa' edebilmesi icin ceridesini erbab-i
iktidara dahi acik bulundurrnasr gibi meziyyet-i zatiyyesine bir sark diger ilave
edecek ilannameler ile gazetenizin balasi tevsih olundu halbuki kendi digeriniz
gibi sems taban zamanm tulu' ciharn nfir-i hakikate gark degil zulmete
mustagrik eylemistir.
Menafl'<i mustereke-i vatam muhafaza icin tesis nldugunun el-an
iddiasmda Misrr oldugunuz ve menfaat-i sahsiyyenizi idameye, aharm hukfik
ve haysiyyetine tecaviize alet ettiginiz gazetenin hangi siitunlarmdan envar-i
hakikat esia bas oluyor bilemem ! ... Hie bir niishasma tesadiif olunrnadigma
gerek znnni ve gerek aleni otekine berikine setm ii tecaviizden ari bulunsun
yine hie bir makalesi, ciimlesi ve hatta satm yoktur ki orada menfaat-r sahsiyye
gozedilmis olmasm bunlan yazmaktan refikiniz olan (Ktbnsj'i mudafaa
anlasilmasin bir seneden beri ortaya bir evkaf meselesidir gidiyor biriniz
muahheze digeriniz mtldafaa ediyor. Siz, destur mezhebimizin birinci
maddesini teskil eden (Mesveret) usuliince bir komisyonun teskilini tavsiye
ediyorsunuz oteki ise redd ediyor. Evet burada Kibrrs haksizdrr. Hem her
miislime kabfilii . . .. ile emir edilmis bir usul-i mehasin ~iihfilii kabfilden
ietinkaf edildigi icin merdfidtur. Zaman ise muarizi bulunanlann kusurlarun
goriir gormez beman isi meydana koymakta ve bu vechile ahz-1 intikame vesile
aramaktadir. Ctlnkii maksad ash menfifi'<i umfimiyyeyi te'min olmus olsa
kendi taraftarlarmm irtikfiab ettikleri ciiretimi de tadadtan cekinrnemek lazrm
gelirdi. Kanun nusfet ve adalati vasita-i ziilm ve adavet eden idaru insaniyyet
nokta-i nazarmdan ne derece hakir ise altmda icra edilmis olmasmdan o derece
menfurdur. (Bu, li, seyyit, liye) durflb-i meselinin Krbrrs ve zamanm
mahiyyetini noktasi noktasma tasvir edecek bir kuvveti haiz bulundugu sizde
teslim ederseniz ya binlerce ashab-r iktidarm muhakemat-r fikriyyeleri neticesi
olarak meydana getirdikleri "Kavanin-i medine" seriat gurra-y1 islamiyyeye
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karsi temekkiil cihetiyle
pek geride kaldigr halde .. .. . ... aksi bir halde
bulunmalarma
acaba sebep nedir; hep sizin gibi menfaat-perestlerin
bilip
bilmeyerek ortaya eikardrklarr mesail hasebiyle milletin tefrikaya diismesi degtl
mi ? Millet altmda mahv oluyor, aghyor, seda-yi tahassiiriinii
genkerre-i
esmana aks ettiriyor. Fakat isitecek kulak, miiteessir olacak kalp nerede ....
Beyler, Pasalar kendi sohretlerinin tezayiidiinii mficib-i harekattan vakt bulup
da bir lahza bu tarafa atf-i nikah ettikleri var nu ? Vay koca millet-perverler!
... Narmmz tarihce hatt-i zerin ile yazrlmahdir ..
Kibrrs hakikat niivis ile bilmem ne beyarn okuyanlarm nazarlarina bir

sey daha carpar. 0 da her ikisinin iddia ettikleri asalet ve necabetleridir. Iste
bu noktadir ki sizi millet nazarmda maziir gosteriyor. Kainati ihata eden ilm ii
irfammzdan (Esref bi'l-edeb la bi'n-nasb) . (Riltbetli'l-ilm ala'r-retib) gibi
.
hakimiyye nasil olupta haric kahyor bilemem ? Bereket versin ki ahalimiz
itibar ve haysiyyeti sizin gibi asalet ve necabette arayan zevat zuyii '1-ihtiramm
efallerinin daire-i mesrfiiyyet ve makiiliyyetden haric oldugunu bilirler de her
yapugrmzi pis-i nazar tedkike alarak muhakerne cihetine gitmiyorlar yoksa
necabet perdesi altmda oynanan bu dramlarm giiliin«;lii kometyalarla
neticelenmesi mahal idi.
Iste bundan ibaret!
Bir Krbrrsh
Kokonoz yine dusunuyorsun ?
Camm senin elinden hie diisunrnemeli mi ?
Hayir! Ben arkadasimm dii~iindiigiinii istemem efkarr ne ise anlamak
isterim.
Oyle ise sen geldigimi ben kahkahayi koparrnahyim ha ?
Hayir! Onu da istemem ancak giderek ne ise soylemeli,
Ey. Giderek ne ? Soylesen a.
Hayir giderek yok. Yalrnz bir seye camm sikrldi da ...
Neye canm sikildr ?
Soylemeyecektim ama sen oyle besmele ile, ahrec ile giden cinlerden degilsin
ki. Artik soylemek icab etti.
Ey haydi soyle bakahm.
Camm benim gazete 4;1kt1m1 bazr kimseleri biiyiik biiyiik hiddetler
sariyorlar.
Ey bunun sebebini de anlatamadm nu ?
Vakian cok dtlsundtim. Benden haz etmeyenler olduguna zahib oldum.
Sonra gecen carsanba crkardrgrm gazete birinin hiddetini miicib oldugunu
isittim. Tahkiaanmda beni sevmeyenlerden oldugunu anladim zehhabim
tebdil ettim. Sirndi diger bir sebep aruyorum.
Ben sana soyleyeylm.
Sen ne soyltiyorsun. Kerarnetin mi var ?
Hayrr! Keskin akil kerarnete kic attmr. Sen onu bilme misin?
Dogrudur, Ey soyle bakahm.
Dur. Acele lazim degil soracagim seyler var.
Sor bakahm akrl kumkumasi.
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Gazeteni o adam okuduktan
Efendim senin anlayacagin

sonra hiddet etmiste ne yapmis ?
gazeteyi okumusta dernis ki iste bu gazeteyi

kaldirrpta kafasma urmah. Oyle ise tesekktir et ki seni sevdiginden kagtt ile
dokecek, Hani ya bir insan sevdigini gill ile doger derler. Dua et ki bir sopa
ile kafasma urmah dernernis.
Sopa ile mi? Yagma mt var. ingiliz adarm esek cennetine sokar. Belki sen
olsan yaparsm.
Hayir! Benim haddi,m degil bazr yobazlar yapabilirler. Ey yapsmlar da
tenekeye cevap versinler.
Ne hal ise simdi sen sebebini sordun soyleyeyim mi ?
Ya ne yapmaga ceke cahp duruyoruz? Kulaklarim sendedir. Haydi
bakayim sunun sebebini bende ogreneyim.
Bak o gazeteni okuyan adam senin her ne kadar sureten dostun gortlntlrse
de manen diismanmdir hem oyle diismanmdrr ki bir kasik su da bogmak
ister. Ma' mafih eline bir frrsat gecmiyor dusmanda insana mevlid okumaz
derler. Gazeteni okudumu gayabenden arnk soyleye bildig! kadar soyler
insanm namusuna intikal edecek setmlere kadar varrr boyle adamlara iki
yiizlii derler. Cunku hakiki dost olanlar kendi dostlan aleyhlerinde hatta
bir harf soylenmesine reva gdrmezler. Anlasildum muteva Kokonoz. Camm
buralari hatmrna gelmisti ya! Lakin benim kalbim dogru oldugundan
seriat-i matharenin amir ettigi gibi zahire hiikm ederek batmmi da zahiri
misiillii tahir ve miistakim zannetmekte edim. Arnn icin oyle ici drsina
uymaz. Bir takim mudahlnlerin zahirine kapilmaktan vicdamm beni men
edemiyor.
Teessiif ederim ki Kokonoz marmm alacak sene vasil oldugun halde
tecriiben pek nakistir.
Hayir! Her yiizden tecriibe mt nihayet dereceye vardirdrm. Lakin bu
cihetten aldarnyorum. Sende kemale vasil oldukca kuvve-i miifekkirede
azahyor hep sebebi bu!
Oyle ise artik gozuntl acta oyle bir takim mildahin telkilerin · hilelerine
aldanma.
Seyahat Vukflati
Romatizmadan muzdarib bir mosyo ile madamesi kaphcalara gimek
rem simendtifere biner gecenin hululiinde bi't-tabi yatak vagonuna gidip
yatarlar ise de iki iii; saat sonra mosyonun vaz'lan kendisini rahatsiz etrnege
basladigmdan biz hardal kagtdt getirip beline yapisnrmasr icin zevcesini
uyandmr, Kadm yatakdan kalkip yol cantasinm oldugu yere kadar giderek
cantadan crkardig: kagrdi islatnkdan sonra uyku sersemligiyle kocast zannettigi
baska bir yataga ugrar.
Yatakta ise bir sarap taciri yatar imis, Kadm hemen herifin gomlegini
sryrrarak hardal kagidun beline yapistrrir. 0 strada ise kocasr camrn nerede
kaldm ? Diyerek kadrm cagrrmasiyla madam ne kadar biiyiik bir yanhshk
ettigini anlar ise de is isten ge1;mi~ bulundugundan beman kulagma takarriible
vakiayi anlatir Mosyo bunun iizerine o kadar giller ki nihayet siddet drhkm
bahs ettigi ihtizazdan veci' kesb-i siikfit eder.
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Nihayet aradan iki ii~ dakika miirur eder etmez sarap taciri
crldirrmscasma uyanarak vay allah belasim versin belimde ne var yamyorum
be! Huve .... Can ma yandigrm cayir cayir yamyorum. Bu ne be ? Aman su yok
mu! yatak rm tutusmus yangm rm var ... Vay belim ates icinde kalmis diye
bagrrmaga baslar herifin hayret alfid olan su sozlerini isitrnis olanlar ne
derecelerde gtilmus olduklarrm insan kesf edebilir. Bicare sarapci ise
yatagmdan Irrlayip belinde yakryi bulunca mecnunata bir tavir ile kondaktoru
cagrrarak keyfiyyeti tahkik etmesini soyler o sirada ise simendufer zevc ile
zevcenin cikacaklarr mevkie vasil olmus bulunmagla is bir giine hadiseyi mficib
olmaksizm basihr gider.
Havadis
Aldigim malfimata gore gecen sene yazm zatm birisi Degirrnenlik
sefasma gitmis kayrs.i zerdali zamam oldugundan bir bahceye giderek zerdali
agacmm birine cikip istedigi kadar zerdali yemek icin bahcrvan ile bir
pazarhga girismis bahcivan ise bir adamm yiyebilecegi zerdaliyi tahmin ederek
mukaveleye razi olmus derken rniisar ileyh zerdali agacma cikip bu daha
ziyade olmus aman bu ne giizel bunun sulan akiyor diye kopanp kopanp
yemege baslamis bahcrvan tabii birakip isine gitmis oldugundan benzer istedigl
gibi dambardasun srkilayrp asagiya indigi sirada bahcivan da gelmis oldugu
cihetle benzer elini cebine salarak herifin ucuna krrk para basdirrms bicare
adam bir agacm altmdaki ~1grrd1klara bir de beyin yiiziine baktiktan sonra "La
havle"'yi okuyarak savisnus gitmis bey boyle kirk paraya bes alti okka zerdali
yemege hie bir yerde bularnayacagmdan ertesi giin yine demiri bahceye atmrs
bahcivana yanasarak ben yine geldim artik pazarhga hacet yok a agaca
cikryorum demesi iizerine bahcrvan hie diisilnmeyerek
birdenbire hayrr
Efendim bizim bahc ede on okka zerdaliyi kirk paraya vermezler. Oyle bir
bahce bulsam her giin ben de giderim diyerek bey Efendi'yi adeta bahceden
kovrnustur. Vakiayi hikaye edenler bu beyin kim oldugunu haber verrnernis
olduklarmdan bizi merakta birakrmslasrdir acaba kim olacak ?

Tuhaf Bir Kibrrs Havadisi
Ramazan-i seriften bir kac giin evvelisi hamamcmm birisi hamammda
asih bulunan bir duvar saatinin silinmesi icin bir saatciye muracaat eder.
Saatci bir giin tarafmda silip getirecegini vad ederek saati ahr gider
saatin zaten bir bozuklugu yoksa da ihtiyata riayeten bir defa sildirilmesi
evvala oldugundan hamamci da bu ihtiyata rifiyet eylemis, Vakian saatci
verdigi soz iizerine saatci aksarna getirdiyse de ne faidene saatin calgrsi bozan
cikar. Bu hat hamamcmm fenasma giderek tekrar saatciye haber gonderir ve
geldigi anda saati eline tutusturup calgmin bozuk oldugunu soyler saatci o bir
sey degildir efendim simdi am da tabir eder getireyim diyerek tekrar saati ahr
gider. 0 giin degil hatta ii~ giin ge~tigi halde dahi saati getirmedikten baska
gonderilen haberlere de her giin bir tiirlii cevaplar vermekle isi ramazanm
sekizine onuna kadar uzanr bicare hamarnci haber gondermekten artik
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usanarak oradan bir kac kisi ~agmp birinin eline bir balta ; digerinin bir kiirek
; daha otekinin bir teneke su ile kansik gerec ve eline de bir faraci verdikten ve
kendisi de bir meydan siipiirgesi aldikdan sonra saatcinin fena olacagma zahib
olarak ayagr kalkar. Hamamci iceriye girerek saatci bizim saat nerede demesini
miiteakip saatci iste burada efendim deyip saati gosterir, bunun iizerine
hamarncr ac bakahm bu saatin icinde ne var ? Eger cerkab dolu ise iste gerec
iste faract badana edecegiz sokaklarm tuzu topragr icine doldu ise iste siipiirge
suptlrecegiz yikrlacak bir sey varsa iste balta am da yikacagiz. Eger bunlarm
hie biride yoksa ya saati veyahut bukturdugumuz
seyleri basmda kiracagrz
demesi iizerine saatcinin etekleri tutusarak
bir saate kadar getirmezsem
kopeklere lokma olayim diyerek herifleri basmdan savrms ve hakikaten de bir
saat gecmeksizin saati mahalline gotiirmii~tiir.

Muhtira

1
Miinderficatr kocasmm hosafma gitmeyen kadmlann Kokonoz'u okumalanna
sahur yemeginden sonra karar verilmistir.
2
Geceleyin yildrza bakanlarm kesfiyyatmdan anlasildrgma nazaran bu sene o
kadar steak o kadar steak olacakmis ki Lefkosa sokaklannm camurlari
kuruyup herkeslerde artrk bogulurum korkusu kalmayacak imis lakin o yaz
icinde hie bir sene belasmdan kurtulmak kimseye miiyesser olmayan tuzdan
topraktan kor olmamak icin simdiden herkesler gozlerine hirer gozluk
yapnrrnak elzem imis,
3

Taamdan sonra hazm-1 taam icin biraz bir yabadu edilmesi hifzu's-srhha
nokta-i nazarrndan viicuda pek ziyade nafi oldugu inde'l-Hiikema muhakkak
ettiyse de bazi enbba tarafmdan edilen itiraza karsi i~ mevki' tezkire vaz'
edilmis ve bir yabadu etmek isteyenlerin bahari ekse goklerine ii~ hiiday1
yumruk urdurrnasi daha nafi oldugundan ol vechile karar verilmistir,

4
Ayaklar bas, baslar, ayak oldugundan bade ma kunduralarm basa feslerin
ayaga giyilmesi lazrm gelmis irnis.
5
Iftar corbasnu ahrette icrnek isteyenlerin Tiitiincii Ali Sokagr'ndaki eski saraya
muttasil olan duvarm altmdan gecsinler,

Muharrir ve Sahib-i Irntiyaz : Ah met Tevfik
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Tarih : 19 Subat 1312 (23 Mart

Say1: 7
1897)

Kokonoz
Tebrik-i Iyd-i Said-i Fitr
Bir haftadan ziyadedir sema kihp sadkan gibi birak ve hanis buluyor.
Riiyet-i helal miimkiin oldugu halde yarm aksam, olmadigi sfirette tekmil siilsin
itibanyla Cuma giin iyd-i said-i fitr olacagi supheden variste bulundugundan
bu sehr-i mubaregin halviyle teserruf eden bi'l-ciimle ihvan-i dini an samim
tebrige miisaraat eylerim.

Ihtar
Abone bedalatmdan deyni olan zevat-r kirarrun tekrara
ettirmeyerek liitfen yesviye eylemelerini ihtar eylerim.

hacet mess

Kokonoz'un Ciddi Bir Ka'i'. Sozil
Ey ihvan-r din! Ey iimmet-i naciyye-i miisliimin acaba dii~tiigiimiiz
gerdan felaketin, i'i'.tigimiz zehrabe-i ataletin neticesi ne olacak ? Bizi lezaiz-i
diinyeviyyeden mahrfim edecegine supheniz mi var?
Eyi biliniz ki ahval ii hamet istimalimiz vakif olanlan hakikaten dagdar teessiif eder. Sefne-i iimidimiz umman nevmi-dide siddet talatrm arasmda
garik lecce-i felaket olmak derecelerine gelrnis ve su frrtmah havanm siddetli
devanum sahab-r zelal ile mestur olan sipihr talimiz aciktan bize erae etmekte
bulunmasidrr.
Dikkat ediyormusunuz ki halimiz kesb ve hamet ettikce ittifaksrzhg),
igraz-1 sahsiyyeyi, menafi'<i zaatiyyeyi ne derecelere kadar takib edip
duruyoruz.
Perde-i riiya altmda oynamlan facia oyunlanm sade dalana, cahilane
gultinclti komedyalarla neticelendiriyoruz.
Bir takim cahil, miltaasstb, merai heriflerin efkar-i eblisanesini bir
nasihat mahkane-i zmila ihvan-i dinimiz hakkmda umfimunuza karsi sarf
edilen hezayanlarr, bir eglence makammda telakki ederek beyninizde husfilii
lazim gelen ittifak yerine bir iftirak-i viicfida getiriyorsunuz.
Okumak bilenleriniz bir kerre tarihleri enzar-i mutalaa' ve gayretden
gecirrnis olsalar iimem-i salfenin her cihetle olan terakkileri, kesb ettikleri
muvaffakiyyetleri boyle sizin gibi iftirak degil bilakis ittifak sayesinde husfrl
bulundugunu anlamakta gii'i'.liik cekernezlerdi Jakin heyhat!.
Ne derece yekdigerinize muariz bulunuyorsunuz ki perde-i garaz
gozlerinizi kaparms ve emraz-gin ve hased kalblerinizi istilf eylemis
oldugundan biz biriniz hakkmda tevfe olunan kelimat-1 miistekriha
kulaklarunza berahinin letafet geliyor! Dinledikce telezziiz ediyor, telezziiz
ettikce de su-i ifale menhiimek bulunan nefs-i emarenize muzrr r olan
muzmerlerinizi icraya sizi tesvik icin bol bol firsat yolan aciyorsunuz!
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Sizi, gilya tarik-i istikamete davet efkariyla bir takim hazlenin amal
seytan etine alet olupta ezhammzi tesvik ve perisan eden ve halbuki nasihat
makammda serd ettigi terhatm kaffesini de sarf hem mezhebinizi
tahkir ve
tezyiften
baska bir terbiyesizligi
mficib olmayan
adamm acaba ahval-1
sabrkasmi biliyor musunuz ? Acaba kendi nefsini islaha muktedir olmayarak
sabikmdan
sarf-1 nazar hala takib etmekte bulundugu tarik-i sekamet ve
dalalette puyan olan ve belki de en cahilinizin
irtikab edemeyecegi
afal-i
kabihayi irtikab eylemekten
kitan cekinrneyen
bir na-ehlin
kendisi rah-i
sekamette
iken digerini
tarik-i
istikamet
ve selamete
davet eylemek
istemesindeki fikr-i seytanetin ne oldugunu anlarmyor musunuz ?
Bir Hmstiyan din gardaslarmzdan
birini tahkir etse veyahut anlara
sirret bir soz soylese bi'l-vilkale hakk-1 mudafaayr ifa edersiniz a pekfila bir
Hnstiyanm
hem mezhebinizi
tahkir etmesine
vicdamrnz razi olmuyor da
mudafaaya
kalkisiyorsunuz
ya hem mezhebiniz
tarafmdan
galitane, gayr-1
mesruata
tahkir ve hatta tefkir edilen bunca din gardaslarrmzr
neycun
mudafaa etmiyor sunuz ? Gerci oyle scyledigini bilmez bir na-danm tefkirinden
tahkirinden
o mevhidin
imanma bir nakisa ariz olrnayrp
ancak ettigi
hezayandan
nasi hasil olan seyat " el-kelam stfatu'f-mlltekellim
" kelam-i
hikmet amizince yine kendisine ait ise de neycun o kadar hakarete, rezalete
karsi siikut edip duruyor sunuz ? Acaba o diicar hakaret ve rezalet edilen her
kimler ise haric millet veyahut merdud-i insaniyyet
ve islamiyyet
midirler,
yoksa anlarda sizin gibi ehl-i tevhid midirler ?
Kendi nefsinize bir kerre kryas ediniz bakahm milletinizden birisi siz,
kafir melun ve daha buna benzer bir takim elfaz gayr-1 mesrua istimal etse am
isiten bir miisliiman miidafaaten ne der ? Hie bir sey soylenmezse bari sus da
demez mi ? Siz bu suretle sarf edilen sozlere kemal-i istiha ile kahkahalar
koparmaktan
baska bir sey yaydigmrz var rmdir ? Bu hallere ah razr rmdir.
Yazik degil midir ki ittifak is lam icin cemiyyetler tesekkil I ettirip her bir
erleriniz birer tiirlii terakki yolu aramak bi'l-ciimle miisliimanlan
ittihad
ettirmek tarikini iltizam eylediginiz halde sizin o kadar cehd ve ikdamuuzr bir
anda mahv ve perisan etmege ugrasan bir bi-izani istishab etmek ilzere olanca
kuvvetinizi sarf eylemek istiyorsunuz bu perhizinizi ne bitirisiniz ne ? Demek
sizinde o yolda gosterdiginiz hizmetler bir ruyadan veyahut bir numayis gayr-1
mesruadan ibarettir.
Dusttnunuz ki siz bir ele yapisrms
am mesru olan bir miisliiman
muhabbeti
cemiyyetine
bir
ittifak-i
umfimi
vilcfida
getirmek
fikr-i
mukaddesinde
bulunan bir heyet-i ictimaiyye-i
miisliimine
goturmek ilzere
muttasil tesvik etmekte bulunuyorsunuz
halbuki bir miifessid, bir merai, bir
cahil gayr-1 milmeyyiz
tarafmdan
siddetle men' ediliyorsunuz.
Evet men'
ediliyorsunuz da oyle bir mukaddes hizmeti terk ederek o mena Ii'I-Hayra
tebiyyet eyliyorsunuz!
Allah 'm emrine bir akrlsizm sozllnti tercih ediyorsunuz
oyle ise beyhude yere ne icin devlet ve milletin terakkisi ugrunda cahsmak
istiyorsun uz.
Cunku o terakkinin husulilnil
mucib olan ittifak islam lazrm gelen
hizmetlerin ifasmdan sizi bir sahs
bir takim zirva sozleri men ettigi ha Ide
reddetmek soyle dursun bin can ile icrasma gayret ediyorsunuz! Siz bir bina-yi
mukaddesi tesis etmek arzusunda bulunuyorsunuz
halbuki bir dest-i muhrem
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am bir taraftan hedm ve efna ediyor da agzrmzdan cikacak tic; harften
miirekkeb bir (Dur) kelimesini soyleyecek iktidara malik bir kisiniz
bulunmuyor!. Isin
mezaya-y: hakikiyyesine vakif olmayarak ale'l-umya
hareket ediyorsunuz. Alenen sarf edilen sozler iki miimin mevhid arasmda o
kadar kin ve garaz viicuda getirmi~tir ki her ikisi de birbirinin son damlasma
varmcaya degin kanlanm icmek derecesinde diisman can goriiniiyorlar.
Viicudumuzda hiikiim-ferma olan bu agraz-i sahsiyye marazi daha ne
vakte kadar devam edip duracaktir. Cenab-1 Hakkm bize ihsfin buyurdugu
cevher akh bu yolda mi istimal edip duracagiz. Her kim bir sey soylerse am
muhakemeden aciz isen birdenbire inanmak ve mucibiyle amel etmek icin nass1 katile mi emir olunduk ki bir soz eyi olsun kdtii olsun miyar-1 akla urmaksizm
heman inamveriyoruz! Halbuki sirndi sihhatma inandigmuz sozun bir saat
sonra giizine de yine o suretle inamveriniz ki bizim icin bundan biiyiik bir
belalet olamaz. Reva rmdir ki takim echel min fi'l-Arz edaninin
muraiyyeliklerine aldanarak yekdigerimize aduv ekber nazanyla bakahm.
Layrk rmdir ki Rusya gibi Avusturya gibi ecnebi devletler idaresinde
bulunan din gardaslarmuz terakki-i millet yolunda miittehiden biraderane can
fedakarane cahssinlar da biz birbirimize uzaktan vahsiyane, garazkarane
bakarak hayvanat gayr-1 miiderrike misullu tevahhus edelim!
Insafrrmzdir
ki pek mille, mezheb
bulunaqhmda
milletimizi,
mezhebimizi yine kendimizden tahkir edenleri divanece alkislamak gibi bir
munasebetsizligi irtikaba cesaret eyleyelim!. Muvafrk-i insaniyyet midir ki bir
takim sarlatanhklarla milletin zihinlerini tesvik ederek birbirine dii~iirmege
sebeb olanlari sadk-1 devlet ii millet kryas edipte her soylediklerini desturii'lAmel tammak gibi bir ahmakhgi kabfil edelim! Hala iki sanr Tiirkce ibareyi
okurnaga muktedir olmayan birkac
efkar-i balitalanna hizmet ederek
yekdigerimize olan kin ve vahdemize galata edemeyecek miyiz ?
Bu gaflet uykusundan uyanamayacak rmyiz, yoksa gozumuzu sabah
mahsere mi acacagizl, Hade ne vakte kadar gozumuz kapah oldugu halde bu
tarik .. ... devam edip gidecegiz guzer-gahumzda
bulunan hafre-i felaketin
heman hemen icine dusrnek iizereyiz hala rm gozumuzu acmayacagiz, hala rm
kor korune hareket edip duracagizl. Yekdigerimiz hakkmda besledigimiz bu
agraz-1
sahsiyyeden
kazanacagiz
birbirimizi
oldiirecegiz,
Halbuki
temessiikiimiiz seriat garayadir. Cenab-Hakk ise bir katil miiteammiden
hakmda (Fe cezauhu cehennemun haliden fiha) buyurrnustur,
Hususuyla miisliimanlar, (Ve cahid fi sebili'l-Lah) ile mernfir olup
(Innerna' l-Muminun ihvetun) nass-i kerimince
gardas bulunduklarmdan
milnhiyyat-r slibhaniyyeden olan fiil-i katlin Cenab-i Hakkm gardas buyurdugu
bir kavm hakkmda irtikab edilmesi kadar seni bir fiil olamaz.
Oyle ise bu garazdan ne istifade edecegiz, Sizde bilirsiniz ki hie! Hie;
oldugu halde millet saireye karsi yekdigerimize sanlarak gardascasma devlet
ve milletimizin terakkisine gayret edemeyecegiz bir zamanda bir kac
garazkarm fikrine tebiyyetle iki firkaya iktisam ederek birbirimizin aleyhinde
bulunmak ama allah icin soyleyiniz muvafik seriat ve insaniyyet midir ? Lakin
emin olunuz ki millet-i islami boyle teferrukaya ugradanlar bir giin olup
siddetli bir seriat sillesine ugrayacaklardrr.

66

Artik yeter bundan otesini de siz tefekkiir ediniz, zira dusunmukten fikrim,
yazmaktan kalemim bi-tab olmustur.
Tiyatro
Kokonozla Arkadas Bir Locada
Aman birader ne tuhaf. Burasi adeta kiimes.
Yok arkadas burasmm komese benzer neresi var burasi senin bilecegin ve
anlayacagm locadrr.
Ne o ? Yine esnafca bir fenahk rm var ? Eger oyle bir sey varsa ben
tiyatroculuktan anlamam beni beyhude loncaya neden getirdin ?
Camm neycun her seyi ters anlarsm tiyatro da lonca olur mu ?
Ne bileyim ben lonca dedik de ~ayet esnaf arasmda bir fenahk olduysa
tiyatroculuga akhm errnedigini soylemege mecbfir oldum hem sen bana
baksa a buranm a~ag1s1 da dolu oyun nerede oynanacak ?
Karsidaki perdeyi gormiiyor musun ?
Hani ya anm mesalesi daha yanmarms.
Y ok a birader bu karakoz perdesi degil tiyatro perde arkasmda oynamaz.
Ya! Acayib sey! Iste bu tuhaf demek ki bunlar perdesizdir.
Birader kapryi birisi kanstmyor.
Camm senin ne vazifen sen seyrine bak belki bir ahbabtir,
Eyi ya anlamah degil mi ? Gordun mil yedigin halti ben sana bin kerre
bilmedigim yere gidemem diye soyledim anlatamam. Sirndi belam buldun
mu?
Ne var birader?
Daha ne olacak tevkif olunduk baksan a herif bir seye su ile bir de bardak
birakdr. Kapryr kilitledi gitti hem ben buraya girdigim gibi herkesin ikiser
iicer ayn ayn kilid altmda oturmasmdan sonunda bir fenahk cikacagun
anlamisnm ya!
Y ok bi rad er korkma. Icrnek icin su getirdi.
Anladim a babam bende yikanrms icin getirdi demiyorum a elbette icmek
icin getirecek.
Oyle degil birader telas etme. Bak bak prde kalkti.
Vay o kandilli sofanm iistiindeki uzun boylu zevzek herif kimdir?
Aktor.
Hay yerin dibine gecesi, Sen bunun admi da ne zaman ogrendin.
Hayir a birader aktor diye tiyatro da bir vazife icra eden erkege derler. Su
gordugun tiyatronun direktorudur bu aksarn milsteriyi cok gordugunden
bizzat oyuna soyunrnus.
Ne uydurucu herifsin be! Hem de artik beni biitiin biitiin budala yerine
koymak istiyorsun. Gozlerim gormese ne ise ne soyunrnus diyorsun halbuki
giyinmis hem oyle giylnmts ki iizeri Sipahi Carsisi gibi piir silah yalmz
kacanda bir carha topu eksek.
Camm oyunda soyunmak tabiri taklidi mi yapacak ?
Hayir! Bu serdar eskiya
Ne o ayaga ne kalktm! Ne anyorsun?
Aman birader zabtiye yok mu? Zabtiye anyorum.
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Camm deli mi oldun ? Simdi zabtiyeyi ne yapacaksm ?
Eyi ya a babam bu haydudu neden tutmuyorlar ?
Camm o gercekten haydut degil taklidini yapiyor.
Budalahk lazrm degil, Baksan a bir kerre hayduttan farkr var rm! Hem
sakaya gelmez herif azbandut gibi iizeride silah dolu.
Yok birader korkma haniya hayal yununda karakoz bazi kerre mesela
acem olur, cengi olur, sarraf olur bu da anm gibidir. Tiyatronun esasida
hayal gibi kissadan hisse almaknr. Sen soylediklerinl dinle, sozlerine dikkat
et.
Giizel arkadas dinleyecegim. Arna herifler giiriiltii ediyorlar biraz yavas
soyleseler de su faytonun altmda sakh bir adam var anm sdylediklerini
layrkiyla anlayarmyorurn.
0 oyuncu degildir hem anm soylediklerini sen isitecek degilsin.
Ey kulaklarrrm nkayayrm nu ? Oyle ise orada ne drrlanryor ?
Camm o oyuncularm unuttuklaruu hatmrna getirir ana suflor derler.
Ne derlerse desinler benim ne vazifem ben herifin aduu sormuyorum hem
suflor fransizca karanabet demektir bu herifin adi karnabet mi imis ?
Ya! Aferin Kokonoz masallah sen fransizcayi geregi gibi ilerletrnissin suflor
karnabet demek ha! Zahir adi Karanabetyan olmasi cunku bunlar daima
isimlerini fransizca yapiyorlar baslarma baska ile bir Mosyo arkalarma bir
yan
koyurlar sanaatleri
mukallidlik olmak
hasebiyle
kendilerini
mukallidligin bir tiirlii kurtarrmyorlar.
Neme lazrrn ister karanabetyan olsun ister Fasulyaciyan daha keyfi isterse
Ispanakciyan oluversin, tiyatro dedigin bu mu.
Evet! Begenmedln mi ?
Hayir! Bunun nesini begeneyim burada bir takim fasulya ispanak pirasa
toplanmrs ben ascihk edecek degilim haydi kalk gidelim.
Camm daha bitmedi.
Ben neticeye kadar bekleyemem buna Ramazan derler daha sahur
edecegim hazm-1 taam icin biraz bir yabaduya cikacagrm.
Camm senin gibi ihtiyar adama gore o bir yabadu ne!
Ne yapacaksm? Alafrangadir gine beni actrrma kalk yukari .
Peki peki ! Haydi.

Olmak ve Gorunmek
Olmak bir sey degildir is goriinmektedir. Gorunmek gib giizel ~ey olmaz. Diiz
bir herif ama miilk goriiniir din ama peri gorunur olmak pek ucuzdur lakin
gorunmek pahahdir, Cunku insan gorunmek icin yasar, Olmak bir nevdir lakin
gorunmek miitenevvia ve muhteliftir.
Herif sadedir ama biraz mazmun darhkla beraber parmagma taktig1
prrlanta yiiziigiinii sikca sikca fesini veyahut sacim diizletmekle halka
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gostererek

alemin

nazarda

kesb-i

ehemmiyyet

eder bu gorlinmenin

en sade

yoludur.Baz1 ulum mukaddematiyla
muntazamca
soz soylemegi ogrendikten
sonra evde oturmak
ohnaktir
gorlinmek
icin gidip bir mecma
naside
mlibahaseler etmelidir.
Evde iki yorgan
pirlanta burus sanarak
sand1g1 septi elbise
mlihimsememek halka

ile dort gomlek ve sekiz mandal var. modas1 gei;mek bir
aki;as1yla bir ipligi entari vayahut carsab ahpta neyi;lin
ile dolu zannettirmemelidir.
Tezyinat-1
hariciyyeyi
lisan-i hal ile thtiyacim var demek degil midir ? ... ktzi.

Camm bes bin lirahk cihaz sahibesi imis bunu i~idince artik terziye bir kac bin
guru~ bore edinmemek cennet degil midir sonra . . . Camm benim kim
oldugumu ve nastl ya~ad1g1m1 bilir ve pejmlirde bir k1yafette gorilrse artrk
kendisini almak umidi kahr mi ? Iste limit ile ya~amak icin gorlinmelidir.
Ben kizima bes yliz liradan ziyade cihaz vermiyorum damathga ragbet
edenlerin de sermayesi o kadar ama dort katina malm gibi gorlindlikleri icin
benden bu cihazm ili; katini istiyorlar. Bizde hilede anlara rekabet edip
kendilerini celb ve itrna icin k1z1m1za klilliyyetli miras b1rakacag1z gibi
gorlinliyoruz. Bir usak tutmak bahah olur tutmamak ... eyil ama gorlinmek
laz1m anlatttk ya iki okka peynir almisim hammal gibi yliklenip kendim eve
getirmek uyamayacak peynirde bizim evde cokca yedikleri icin sikca sikca
ahyorum. Ne yapmah ? Me~inden veyahut kei;eden bir el i;antas1 benim bu
isimi pekala
goruycrBizi bu
canta ile gorenler ak~amlan evde hissiyye bakmak ii;in icinde
hesap defterlerini tasryor tilccardan bir adam zannediyorlar ctinkil canta o
derece glizel ve zarif ki sayesinde hergiln bir iki gurus hammal parasi
kazand1g1m kimsenin hatmna bile gelmiyor.
Govenmek teferruatmdan olan . . . . . . atdan, arabadan,
etmedim artik anlan da sizin ferasetinize birad1m.
Karanhktir sana ser-i serifin i;linkli ahkam1
Cikar basmdan ey ehain merai fahr-i islam1
Degilsin muktedir nik ti bedin temyizine madam
Sana mlimklin miidlir bir climlenin isbat ve efham1
Seni insan samp bicare millet itibar etti
Yazik ki su-i istimftl olundu halkm ikranu
Seni alet edinmi~ bir takim ehl-i fesad ama
Bu halin ~liphe etme pek vahimdir sence encarm
Gei;inmekte iken thvan-: din ol biraderce
Sacip tahm-i fesad1 eyledik tefrik islam1
Reva mi bir mlisllimanm biltlin hem nevine karsi
Alsm bir takim elfaz kefriyle acab narm
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daha bahs

Duyanlar soylesin bu hali kail var nu bir miimin
Veya ser-i serifin var nudir bir boyle ahkarm
Husuyla bu fiili miirtekib bir miisliiman olsun
Ne havet setrn ve tahkir eylesin Rum-1 din-i islarm
Umumen ittifaken biz terakki etmek isterken
Ne icin tefrika ugrassm bizi bir sahsm ikdarm
Bir eglence makammda nasil dinlerde haz eyler
Miisliimamm dinler boyle hal-i vahset encarm
Cehaletle taassub zayi etmis aklnu madam
Deli bir adamm isbat ile miimkiin mil elzarm
Okursa bir
0 ( lizayi )
Kolaydrr gayn halka halinin ilan ii efhami

Bir Fasl-1 Kometya
Perde Acilmca Bir Gazete Idarehanesi
Goriiniir
Miirettibler Otururlar
Muharrir Ba~1 Verde Onunde Bir gaz
Yazi Yazar
Bir miirettib digerine
Diger!

Diger!
Digeri

Digeri

Digeri

Oteki

-Lakin
boyle
oturmakla
olmaz simdi
sahib-i
imtiyaz gelir de bizi boyle oturur gorurse i~ fena.
-Ey ne yapahm ? Yaziyr muharrir
verecek bizde
tertip edecegiz yaratacak degiliz a.
-Oyle ama sahib-i imtiyaza anlatamazsm
alim bizi
boyle
oturur gorurse kiyameti kopanr.
-Zaten kiyameti birinci defa olarak koparacak degil
a kopara kopara artik koparamayacak
bir kryamet
kaldi o da bakahm ne vakit kopacak.
-Sen isi tuhafhga dtiktiin ama bu is tuhafhkla bitmez
git muharrire soyle de biraz yazt versin bari sfihib-i
imtiyaz geldigi zaman bizi i~ basmda bulsun.
-Ya arkadas muharrir
denilen o san yilanla da
lakrrdi edilmez ki: Sirndi gitsem elime bir gazete
tutusturarak beni yanmdan savacak.
-Zaten her hafta yazi yazip da verdin mi var her bir
erlerimize
hirer gazete
vererek
ayniyle
iktibas
ettirmez mi ?
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Evvelki

-Sahih be! Gideyim bir gazete versin
kadar tertib edelim ve's-selam.

bi-neticeye

Muharririn yanma yaklasarak; Efendi! yazi hazrr ettiniz mi ? (Egilerek yazdigi
yaziya bakar) Vay! Vay! Hala kagrdm iizerinde bir bucuk satrr yazi var. Aman
Efendi! Kac saattir yazdigrmz yazi bunlar rru ? Ne vakitten beridir sevabik
ahvalinizi mi dusuntirdunuz ? Eger siz boyle iki saatte bir bucuk satir yazi
yazarsamz gazete sekiz giinde degil aln ayda da cikarnaz.
Muharrir
Miirettib

Muharrir

-Orasi sizin vazifeniz degtl,
-Evet! Dogrudur bizim vazifemiz degil ama sahib-i
imtiyaz geldigi zaman agzmm kopeklerini bizim
iizerimize frrlanr.
-Iste orada iki gazete var. Bir kac yerine isaret ettim.
Anlarr tertib ediniz.

ikinci Meclis
Muharrir, Miirettibler, Sfihib-i Imtiyaz
Sfihib-i imtiyaz Formacid Tekyesi gibi sakalmi sallayarak iceriye girer
miirettiblere "Ne kadar tertib olunrnus yazirmz var?".
Miirettibler ne soyleyeceklerlni sasirarak "Sey efendim hie!" Sahib-i
imtiyaz crldimnscasma bagirarak "Ne soyleyeceksiniz
tertib olunrnus hie; yazi
yok mu?"
Miirettibler "Yok efendim cunku yazi yoktu ki tertib edelim".
Sahib-i imtiyaz "Ne demek! Muharrir yazi vermedi mi ?".
Miirettibler "Hayir efendim".
Sahib-i
imtiyaz
muharrire
donerek "Efendi!
Mi.irettiblere
yazi
verrnemissiniz bu cocuklar boyle bos otursunlar mi ? Orada ne yapiyorsunuz ?
(C::1g1Ig1 91kt1g1 kadar para bagirarak) Efendi! Buraya bak ben bu mi.irettiblere para
veriyorum. Bunlara vaktiyle yazi vermelisiniz gunduz yi.izi.ini.izi.i gordugum yok iki
saur yazi yazacak olsaruz dogru inziva hanenize giderek kaparuyorsunuz. De; gi.inde
bir si.itun yazi cikaranuyorsunuz.
Boyle muharrirlik olmaz yapamayacak iseniz bana
vakit var iken haber veriniz. Aldiguuz paradir ben bu paralan yerden toplamryorum.
Mi.ilki.imi.i satarak tedarik ediyorum. Bilmez degilsiniz ki harice gonderdigim ci.izi
gazetelerden bile bir tane satilmayarak hep geri geliyorlr. Yazdigmiz seylede rabt-1
zabt yok herkes okumaktan nefret ediyor. Halbuki siz kendinizi bana dehri
tamttrrrrns idiniz. Meger siz hie; bir seyden haberdar degil irnissiniz bir muharrerin
iktidanru gosteren gazetenin ragbet-i urnurniyyeye mazhariyyetidir hususuyla sizin
yazdigiruz seyler benim gazetemin namusunu bir paralik etti". gittikce perdeyi
kaldrrarak "Efendi!
Sana soyluyorum,
Lakirdilanrru
bir kulagindan
koyup
otekinden cikarma. Cevap ver. Bu cocuklara vaktiyle yazt verebilecek misin. Oyle
gazetelerden toplayipta kendi gazetemize derc etmekle olmaz. Menfaatli makaleler
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yazrnaga iktidanruz
caresine bakmahyirn.

var midtr ? Yoksa simdi cevap vermelisiniz bende
Anladin mi ?".

basirmn
daha var

Basmda bir kohne sank
Ayagmda bir cift carik
Yesil gozlii bir dalkavuk

Isi giicii masharahk

Bacagmda san cakasir
Bakanm gozii kamasir
Her soze durmaz karisrr
Ne kadar da budalahk
Yiizii san sarn yazmasi
Disler mezarci kazmasi
Kendisi ayi azrnasi
Ahn basik kaslar catik
Kendisi ahmak,ahk da
Kizarda bir arahkta
Misti yok masharahkta
Dudaklan dahi sarkik
Burnu Cakmakci Yokusu
Buynu sanki leylek kusu
Ne kadar tuhaf durusu
Agz1 egri k1«;1 kmk
Egse Bayazrt Meydarn
Lakin kendi hayvan gibi
Her bakrsi seytan gibi
Fitne humbarasi fasik
Boynunda sanh bizler
Elleri bogrunde gezer
Laklak haticeye benzer
Saclari karma karisik

Muharrir ve Sahib-i Imtiyaz : Ah met Tevfik
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Tarih : 5 Mart

Sayi : 8
1312

Kokonoz
ittifak ve Nifak
Ittifak, bir rabita-i htisn ii vifakdrr ki bir milletin itila-yi sam irtika-yi
iinvaru o sayede kabil olur. Nifak, bir vasrta-i iftiraknr ki bir cemiyyetin imhay1 erkaru efna-yi iimram anmla basil olur. Ittifak, bir makam uluvvi ittisaktir
ki vasil olan bir millet ebediyyen zeval bulmaz. Nifak, bir tarik-i infirakttr ki
dahil olan bir heyet katibeten bulmaz. ittifak, bir gonce-i bag ser-i seriattir ki
sernm eden cemiyyet rayiha-i nbbryyesiyle mest medam saadet olur. Nifak, bir
secere-i ziikumdur ki evrak helahel fesanma takarriib eden bir millet elbette
ducar nedamet olur.
Ittifak, bir milletin kuvve-i bayatiyyesinin en biiyiik bir kisrmyyedir ki
am mahv ve efna edecek ancak maraz nifaknr. Maraz nifak, oyle bir illet
mudlusedir ki musallat oldugu viicudu degil bir cemiyyeti ve hatta koca bir
milleti pek az zaman icinde imha eder. Miittefik bir milletin miiddet-medide
cahsarak vaz ettigi hedm ve tahrib eyler. Diinyada ittifak ne kadar makbul bir
kerre nazar-i mutalaadan ge1;irecek olur isen zaman saadet-i nevebiyyeden beri
enzar-1 iftihar ve [htihacmuza tesadiif edecek o sanh muhavereler ittifakj ve
ittihat sayesinde viicuda geldigini anlamakta gii1;liik cekemeyiz. Ittihat
satyuesinde degil midir ki Osmanhlarm secaat ve besaletlerinin yadi alan
kulub-1 ammeyi lezer-nak dehset etmekte bulunmustur.
ittifak sayesinde degil midir ki Yavuz Sultan Selim asakir-i nusret
miiesser miilukanelerinden iftiraki sari hilafetine reva gormeyerek ducar
oldugu sir pence illet mehlikesiyle son derecede muzdarib bulundugu halde
miisakk-r seferiyyeyi ihtiyardan zerre kadar cekinmemis ve nihayet yolda
irtibal-dar beka buyurrnustur.
Nifak siyesi degil midir ki hazret-i Omer (R:Z) irtihal-dar beka
buyurduklan zaman hilafet kubra-yi islamiyyeye hazret-i Osman (R:Z)'m
ciiluslan laznn gelirken islamm ikiye inkisarmyla bir frrkanm hazret-i Ali
keremii'l-Lab veche hazretlerini halife etmek efkarmda bulunduklarmdan
sahabe-i giizin arasmda zuhur eden isbu ihtilaf sabikasiyla nice hun-i islamm
reyan olmasma ramak kalnnsti.
Yine nifak siyesi degil midir ki kurra-i ayn-i resul, ve semere-i fuad-i
biitul, seyyidii'~-~iibeda, ehl-i beyt hiida hazret-i Hiiseyin ibn Ali el-Murtaza
(R:Z) efendimiz hun-i saadet ve ~ebadetleriyle muarrike-i Kerbela imla
edilmisti. ittifak sayesinde degil midir ki bu giinkii giin 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 ge1;mi~tir.
Yine ittifak sayesinde degil midir ki hala levha-i dilarasi kulub-1
Osmaniyyanda mehkuk olan 57 barb ve cidalinde koca bir devlet kuvve-yi'sSekime Osmanhlarm zebun pence-i kahr ve izrnihlali olmustur.
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Bir miinafik bir koca milleti yekdigerine diisman can olmak derecelerine
kadar vardirarak her fenahg1 irtikaba cesaret ettirir, miistakim perisan olmus
bir cemiyyeti bir saat icinde islaha muktedir olur.
ittifak bir silsil kavidir ki am kuvve-i nifaktan baska sikest edecek bir
kuvvet na-mevcuttur.
Itifaknr ki bir milleti vasil aksa'l-Gaye-i terakki eder, ittifakdrr ki bir
cemiyyeti mail tahte'n-Nihaye-i tedenni eyler.
Te'essiif, hezar-1 te'essiif ki biz ruste-i ittifaki kabil-i irtibat olmayacak
bir suretde her parcasr kulagirmz kadar olmak iizere rize rize ederek zincir
nifak ile pi-veste olmusuzdur, Kurtularrnyoruz cunkii hancer ziilm ve teaddiye
gerden-dide-i
nza olan mazlumin gibi bila hareket o zinvir esaret icinde
mebhut duruyoruz. Kurtularmyoruz
cunku am sikest etmek icin bir alet-i
ittifaka malik degiliz,
Kurtularmyoruz
cunku her bir erlerimiz kuvve-i nifak arasmda zebun
olup kaldrgmuzdan
lezaiz-i diinyeviyyeyi
boyle bir esaret daimi altmda
yasamakladrr zannediyoruz.
Kurtulamiyoruz
ciinkii kurtulmak
yekdigerimize
sanlarak
o zincir
nifaki krrmaga cahsrnakla olur bunda da bir ittifak gorunur halbuki biz
yekdigerimize sanlmak ~oyle dursun elimizden gelse karsimrzdakinin
camm
almaga, kamrn son damlasma kadar aknrnagr istiyoruz.
Tutulmak kolay Jakin kurtulmak pek muskuldur, Cilnkti tutulmak icin
ileri kurtulmak icin ise geri hareket lazimdrr. Halbuki bizim ettigimiz hareket
daima ileri olup o da ates nifaki atibba maksadryla degil isaline yardirn olmak
iizere bir defacik olsun iiflemek efkarryladrr,
Slkayet mi edelim ? Kimden kime ? kabahatimizi isnad edecek kendimizden
baska kim var!
Biz bu muslurnanlar degil miyiz ki sinin-i vefireden beri mezhebdasirrnz
olmayan Hnsyiyanlarla
gardas gibi cekindigimiz halde sirndi iki miisliiman
birbirimizi meskuf neferi kadar dusrnan goruyoruz,
Biz o miisliimanlar degil miyiz ki ecdad-i azamnmzm ittifak sayesinde
dokulen sanh kanlarmr hala yad ederek iftihar etmekte bulunuyoruz da anlarm
meslegini
takib soyle dursun o meslegin taban tabana zrddi olan meslegi
cehaletimizi ilan degil de nedir ?
Makam-1 terakkiye bir ~1g1r acmak ve o suretle islarm daire-i ittifaka
dehalete meyl ettirmek niyet-i halisasryla tesekkiil etmis bir cemiyyet halkim
umumiyyetle diisman din tarnmak cehaletimizi ilan degi] de nedir ?
Arasma teferruka
dusmiis bir milleti engust nifak ile daha perisan bir
hale giriftar olmamak iizere ikaza calrsanlari milletin en al~ag1, en merdudu, en
miifessidi bilmek ve aleyhinde, ahkam-1 mukaddimesi umum ehl-i tevhid icin
desturii'l-Amel olan seriat-i mutahherenin hie bir miimin hakkmda istimalini
caiz gormedigi elfaz gayr-1 mesrua sarf etmek cehaletimizi ilan degil de nedir ?
Simdi
bir kere dusunelim
su bulundugurnuz
ahval-i
te'essiif
istimalimize atf-1 nazar edelim acaba boyle mahv ve perisan olrnus ve hala da
olmakta bulunrnus olan bir milletin zamam midrr yoksa iftirak.
Bir taraftan ahval-i vahamet istimalirnizi
gosteren Girit ihtilalinde
dilcar perisarn olan felaket-zedegane cem-i iane yolunda sarf-r mesai edilmek
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isteniliyor, diger taraftan yekdigerimizi mahv ve na-bud etmek icin bicaklar
bileniyor.
Bir cihanda cemiyyet-i hayriyyeler tesekkiil etrnis islami ittihada davet
ediyor, diger tarafta o cemiyyetin
perisaniyyetine vasita olabilecek planlar,
entrikalar istimal olunuyor.
Biz hala nik ii bedimizi bilmiyoruz. Eyiyi fena, fenayi eyi tarnyoruz.
Boyle bir millet arasmda ittihadm husulii miimkiin miidiir ?
Islah-1 beynimize cahsanlarr gormek istemiyoruz ihtilal teklif edenlere
tapmak derecesinde itibar, hiirmet eyliyoruz! bu ne cehalet!. bu ne gaflettir.
Artrk ciimlemizide allah islah eylesin, yoksa hal bdyle devam edecek olursa
encarmmiz pek vahim olacagma suphe etmemeliyiz.

Tasradan Conderilmlstlr
Kokozla Kokonoz
Kokoz
-Kokonoz! sana bir iki soz soyyecegim beni dinle!
Kokonoz -Bende sana bir sey soyleyeyim mi ? Fesim benlik degil cok soyleyecek
isen simdiden pazarhk edelim de dinleyemem!
Kokoz
-Cok soyleyecek degilim sen yalmz ruh alacah " ruhlu " noktalarda
eyi dinle, biitiin kulagmi bana verde ana gore cevap dusiin, bul
hazrrla!
Kokonoz -Iste burasmi biraz miisaade et de dusuneyim. Hele kulak vermek
maddesine dtisunmeden tasmmadan cevabim hazir! Veremem ya
ben sana kulagmu hemde biitiin kulagirm vereyim de kulasksiz nu
kalayim ? Oyle sey olmaz. Sonra ben ne yapacagim, hakkimda
soylenen eyi fena sozleri nasil isitecegim ?
Kokoz
-Oyle degil camm! Kulagiru kesde ver demedim aaa. Biitiin kulagim
bana ver demekden maksadrm, soyleyeceklerimi iyice dinlemek icin
bastan asag: kulak ol demektir!
Kokonoz -Bu nasil sey ? 0 hie olamaz ne ya! Maksadm bana kulakh babarm
diyeceksin ?
Kokoz
-Carurn sen herseyin zahirine gore mana veriyorsun deminki gibi
simdide meramim
soyleyeceklerlmi
giizelce anlamak
icin iyice
dinlernegi ihtardir,
Kokonoz -Be camm isi ben anladim seninle uyduramayacagiz
ve's-Selam sen
daha birinci soziinden istilah perdazliga basladin! bende oyle kafa ne
gezer bir kere sorsana tahsilin hangi mektebtedir, ne okudun, ne gibi
fiinundan sehadetnarne aldm ?!
Kokoz
-A carnm sende! Uydurmayacak
ne var benim soyleyecegim
zaten
iki tic sozdur, lakin sen acele ediyorsunda i~ uzayor tahsil mahsil,
fiinun miinun dedigin ne oluyor ay ogul! Oyle seyler bizim
memlekette tasiyan kim agirdir agir! Yahut arayan kim uzakdir
uzak! Gorrnuyor 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
miikellef olacagmi vazifeye gore o kimsenin derece-i
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Iiyakat ve iktidaruu, ehliyyet ve istihkakmi bi't-Tahkik intihab ve
tayin ederler.
Kokonoz -Aferin kokoz dayi! Oyle ise bende basmun caresine bakayim. Madem
ki isler boyledir bende bir baltaya sap olurum degil mi ?
Kokoz
-Ana ne suphe! Hatirmda yok mu insan kopeksiz koy bulunca
degneksiz
yurtlrmiis!
sende
boyle
gozleri
cehalet
perdesiyle
kapanmis olanlar meyanmda her ne istersen olacagma suphe mi
ediyorsun?
Kokonoz -Vallahi pek dogru soylersin. Kokoz arkadas fakat bunun (Lakin)'i
yok mu ?
Kokoz
-(Lakin) 'i ne olacak hatmna geldin mi ? Kopruden gecinceye kadar ...
derlerrnis sen bir de agrzlarina hirer parmak bal cal bos keseden
dipsiz anbardan ~oyle yapacvagim boyle yapacagim, soyle kesecegim
boyle bicecegim felan felan diyerek bol bol martavallar atamaz rmsm
? Veyahut hie olmazsa hirer sigaret olsun veremez misin ?
Kokonoz -Hakkm var kokoz gardas orasi benim hatmma da geliyordu zaten
olanlar nasil oldu! orasi oyle ama ...
Kokoz
-0 ama ne oluyor ?

Kokonoz -Sordugun fazla! Ne istersin olsun ? Kokozluk kokozluk! Daha ne
olacak! Sen kokoz hen kokoz sonra ne yapanz ? Isin basi mangrr
babam mangir!
Kokoz
-Ah sana ne diyeyim saskm Kokonoz! 0-; lakirdr soyleyecegim isin
icinden bin sual crkariyorsun maksad ugurunda insan ne yapmaz
malmi miilkiinii, varmi yogunu azar azar sau sati verir.
Kokonoz -Sonra ?
Kokoz
-Sonra Allah kerim!
Kokonoz
-Allah kerim ama kapismda derin ufak tefek ipler ile yetisilmez
ondan da haberin yok mu ya ? Bana felan da felan semerde kolan
diyeceklerrnis, yok san ve itibanm artacakrms diye bir kac
gurusluk daha dogrusu bir sarhosa meze olur olmaz denildigi
vechile ii-; bes gurusluk tarlarm marlami satrp ehliyetsizligime
bakmayarak san ugurunda otekine berikine yedireyimde sonra
agzurn
Acayim ? Sen beni baudala mr zannediyorsun?
Kokoz
-Baksan a arkadas! Sen adeta hiddetleniyorsun, bundan ma-ada
muayyetinde de bir sual yumurtluyorsun! 0 sual ne oluyor birakta
artik sozumti bitireyim ne varrms dedigin gibi yapanlar budala rm
imi~?
Kokonoz -Budala nu ? ... ! Artik sana dogrusunu soyleyim mi buraya kadar
attigm kursunlara
bir sey demedim bu bundan sonraki
sacmalarma dogrusu siikut ederneyecegim ; catlarrm! be gardas
soyleyecegln vechile hareket edenlere insan nasil akilh der bilemem
ki ". !
Kokoz
-A camm sende hen sdzii bitireyim diyorum sen uzatnkca uzatiyorsun
herkesin akilh veya budala olmasmdan senin nege lazim o gibi bir
hareket senin isine ahverir mi ?
Kokonoz -Vakian orasi oyle fakat sonra ha dur dur bu sualimin cevabim da
hen veririm sonra demedin mi ? Cevabi sogan dogra degil mi ?
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Kokoz
Kokonoz

Kokoz

Kokonoz

Kokoz

-Be kuzum nasil saskin adamsm yahu, sana sorulana cevap versen a,
herkesden senin ne vazifen ister sogan dogra ister sarrmsak,
-Pek dogrusun arkadas lakin miisaadenle bir sey daha sual edecegim
kanun-1 insaniyyet nokta-i nazardan insan yalmz kendisini mi
dusiinrnek lazim gelir ?
-Cattik sen hakikaten dedigtn kadar urdum duymaz mankafa
imissin ya ben sana ekmek tahtasi derim sen mangal tahtasi
anlarsm. Ayagnn
sirndi suya erdi senin meramm beni cevap
vermekten aciz birakarak
siikut ettirmek isi anladim, anladrm
galiba basin agnm1~ olmali ne ise bir iki sozum kalrmsn anlan ve
sualinin cevabmi gelecek defa goril~tilgilmtizde
insallah bir cegiz
bir cegiz soylerim olmaz rm ?
-Olur olur pekala olur hem o vakit istersen ikicegiz ikicegiz soyle
simdilik elinden kurtulayrmda
gelecek defaya allah kerim sana
elbette yine bir kata kulli okurum.
-Bakahm kim kime ...
imza Rasid

Haleb'den
iki Ki~i Arasmda
Nereye gidiyorsun, kokoz ?
Calgrya gidecegim, calgrya gelir misin ?
Ey haydi gidelim. Aman dur, kokoz, dur
Ne oldun birader ?
Ne olacak camura battim sehrirnizin bazi yerleri yaz vakti tozdan, her bir
tarafi da kis zarnarn camurdan kurtuldugu yok ki hem,tuh tuh masallah
nazar degmesin bir pabuc eskisiyle bir kac bas sarrmsak asmah, tenvir
fenerlerine bir diyecek yok! bunlar gilzel 1~1k verecek olsalar boyle kelb
gecenlere geceleri carnurlara dalmazlar. Ne diyeyim soz soylenrnez ki. Ne ise
buna da hamd olsun. Ya gecen gece yine boyle fenerlerle mtinevver bir
karanhk sokaktan gecerken ayagumn birisi bir lagrma girmesin mi ?
Cildrrdm rm sen, bu nasil soz ? Buna ben inanmadim, yalandir
Yok, vallahisi yalan degll, soyleyeyim de dinle: Malum ya! Lagnn mecralan
kaldmmlardan
hie olmazsa elli altrms santim asagrda bulunacagim 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
lagumn kapak taslariyla sokak kaldmrm bir yani mezkur kapak taslari
kaldmm vazifesini ifa veyahut kaldmrn taslari kapak tasi hizmetini eda
ediyor.
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Ha, iste boyle ince anlatsan a! Fakat bazi mahallelerde mecra dogrudan
dogruya sokakla beraber, iistiinde kapak tasi felan yok. Buna ne diyeceksin
? Ya hele Fransiz Konsoloshanesi civarmda 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 ~alg1ya geldik. Buyurun girelim.
Bir Kokoz
Ne o kokoz sairlik mi ediyorsun ? Ne yazryorsun bakahm gorelim.
Git oradan, beni mesgu! etme.
Aman kokozcugum gosterde okuyahm.
Of sizin gibi adamlardan kurtulmanm caresi yok ki dinle bakahm.
Pek garibdir cesm-i dikkatle nazaretse kokoz halimiz sertapa eyvah
diinkiinden kokoz sahib-i servet miyiz biz ? Bir bakm allah icin var rmdir
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.
Hayrrdir. Bana keder edecek sey soylerne ihtiyanm dayanamam.
Zannederim seni biraz meyus edecek.
Aman capik soyle bakayim ne oldu.
Artik makarma yiyemeyeceksin!
Sebebi?
Sebebi, italya Girit, top atnus.
italya Girit'e top atmakla benim makarma yernemekligim mi laznn gelir.
Evet?
Neden. Topun kellesi bogaznna yiklarnadi ya.
Haytr! bulursun yiyeceksin ama bulamayacaksm.
Sacrnalarna, italya topu Girit'e atn makarnalara atmadt.
Evet! Girit'e att1g1 icin makarna yiyemeyeceksin.
Hele sunun sdyledigi lafa bakm italya Girit'e top atmrs diye ben makarna
yiyemeyecekmisim! Budahhk degil de nedir!
Bulursan ya.
Neden bulamayacakmisrm,
dii~tii ?
Diismedi ama dusecek.
Arkadan yine gelir.
Arnk gelmez.
Tiiccarlar getirtemez mi ?
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Tiiccarlar artik makarnanm adim agrzlarina bile almazlar.
Ne icin ?
italya Girit'de top atug: icin,
Hay anasim be! Demek italya Girit'te top atti diye gucenmisler
de
makarnasim ahp
satmayacaklar ha!
Almanya'da yirmi top atngmdan anmda kumasmi getirrneyeceklermis!
Oyle ise italya ile almanya soyunsun ben makarnayi evde de yaptmr yerim.

Muhavere
Kokonoz!
Birader!
Ya hu ! Ne oldun?

Seslenmiyorsun?

Yoksa bana mugber misin?

Parmaguu burnuna goturerek "Sus".
Acayib! Neden susayrrn. Laf urucu mu var.
Urucu olsa eyi. Perhizi, perhizi.
Ne ? Artik sozde mi yasak.
Yasak ya! Hem oyle yasak ki adam isen agzrm ac heriflerin ellerinde
bisaklar o saat dilini kesecekler.
Hay ah islah eyleye sebei ana imis acaba anlayamadm mi ?
Herkesden isittigime gore dogru soyledigimden imis,
Taaccub olunacak sey, Halbuki insan olan haktan ayilmaz,
insan olan hakdan ayilmaz ama ekserisi aynhyor.
Ey ne yapacaksm!
Hi1; siikut her seye kafi. Deveyi gordunmtl semerini bile gormedim. Bugiin
sunu dernisler. Herkesin agzmm kahyasi degilim. A istedini soyleyebilir.
Ey benimle de konusrnayacak rmsm ?
Seninle mi ? Benim kulubeye gelirsen iceriye kapamr gizli gizli konusuruz,
Sokakta bir sey sorma soylemern ha giiciine gitmesin. Zira can para ile satm
ahnmaz.
Lakin senin dilinin altmda bir sey var.
Hayir dilimin alti bornbostur.
Camm sozu aksi anlama. Yani bildigln bir sey var da soylemek
istemiyorsun! Degil mi ? Zira can para ile satm ahnmaz diyorsun. Bu ne
demek?
Ne demek olacak sozun diizcesi.
Anladik a Jakin sebebi.
Efendim sebebi yedinci niishamm birinci siitununda (Kokonoz'un ciddi bir
kaci sozu) serluhasi altmda makaleyi milllete bir nasihat olmak iizere bir
cok imkar sarf edip fikirler yorarak kaleme aldigrm halde elbette bir hiisn ii
teessiir basil edecegini limit etmekte iken bilakis su-i te'sir viicuda getirdi.
Yirmi seneden beri yekdigeriyle ugrasmayi bir eglence makammda telakki
etmege ahsmis olanlar milletin ittihadi hakkmda yazilan oyle bir makaleden
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hoslanrnayarak her biri kendi keyfine gore bir mana verrnege her kelimeye
bir kulb takarak bir noktaya cekrnege basladil.
Suretleri miistakim, siretleri sakim olan bir takirn budalalar
akillarmm
kisahklarryla beraber ise karisarak aleyhimde agizlarina geleni soylemekten
cekinrnedil.
Dogru sozden
haz ettiklerini
yalancilardan
siddetle nefret eylediklerini
soyleyenler benim dogru sozlerimi kabul soyle dursun son derece de bir gazab
ile reddettiler!. Ve ma-mafih dogrudan haz etmediklerini gosterdilerl.
Nasihati
seytanet
makammda
telakki
etmek
istidadryla
miiteid
bulunanlar
o makaleyi kiraat ettikten ve bazilarr da dinledikten sonra o
istidadlarnu isbatta zerre kadar tereddiid etmediler!.
Kendi terbiyelerine benimkini muvafik bulamadiklarmdan
beni de o
yolda terbiye etmek icin evvela sopalan saniyyen
de viicudumu ortadan
kaldirmak
ve bu gibi millete nafi nasihatlan
duymamak
iizere bicaklar
istimaline kadar kalkistilar.
Elhamdiillah ala dini'I-islam ced-be-ced miisliiman oldugurn halde mela-i nass
arasmda ismimi Hnstiyan ismiyle yad etmek gibi bir kustahhga cesaret ettiler.
Devletine,
milletine
otuz alti sene sadakane hizmet etmis bir miisliiman
Osmanlmm evladi bulundugum ve kendin ise elhamdiillah Kuran-i Azimu'sSanm
hafizr oldugurn
gibi evkat-1 hamseye
dahi ala kadru "l-Beseriyye
miidavemetten bir an geri kalmadigim halde aslmu neslimi bilenler tarafmdan
ismim Hnstiyan ismine tebdil olunarak Yorgi veya Nikoli yad edildi. Bunu
hangi miisliiman kabul eder ? Ehaliyi ittifaka davet etrnisirn neme laznn idi
benden baska musallih yok mu idi. Iste bu cihet hatmma gelince kabahatin

kaffesi de bende aldigma hiikm ediyorum Jakin ne yapayim milletimin bu
suretle teferrukaya dusmesini cemiyyet-i milliyeme reva gorrnedigimden o
yolda bir kec soz soyledim kasma soylernis ola idi. Bes aln seneden beri
gazetelerin enva nesayihle islaha cahsng) bir milletin mesleklerini zerre kadar
tahrife muvaffik olamadiklarmr bildigirn halde dtlsunemedim. Cenab-i Hakk
habir ve basirdir benim ismim tebdil olunmakla dinim de tebeddiil etmez.
Lakin ne faide ki millet ahara karsr beni tekfir edenlerin miisliiman olduguna
teessiif ettim. Anm icin avama nasihat makammda katiyyen bir sey
soylerneyecegim biraz da siikut edecegim. Bakahm anm icipte ne cezaya
miistahakk olacagiz,
- Kokonoz ben sana birsey soyleyeyim mi boyle cehaletle meluf olan bir
milletin islahma calismak bir cisim camitden sual sorrnaga benzer, cunku
herifler zincir ile ceksen yola gelmezler.
iane
Girit ceziresinde simsir melanet rasas hirs adavetle insafsizca mahv ve na-bud
edilen ihvan-1 dinimizin bi-kes ve bi-vaye kalnus olan aile-i felaket-zedelerine
bir muavenet-i milliyye ve insaniyye olmak iizere miifti-i beldemiz faziletlii haci
ali R1fk1 efendi hazretlerinin riyaset fazilaneleri tahtmda olarak erbab-1
hamiyyet ve gayretden miirekkeb tesekkiil eden komisyonun gayretiyle cide
edilen ianenin mecmui Kibris Gazetesi'nde mutalaa olunrnusdur malumdur ki
muavenet gma degil seha iledir. Bu kadiyyeden olmak iizere ashab-1 hamiyyet
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ve sehavetten piyade yerli zabtiyelerinden bir coklari isbu iane defterine
isimlerini kayd ettirmege gayret ettikleri gibi izmirli Mustafa efendi nam-1 zat
on silin verrnistir ki sairlerine kryasen sayan takdir ve tahsin bir derece de
ibraz hamiyyet eylernistir. Bu zata umum Girit islamlan tarafmdan arz-1
tesekkur ederim.

Muharrir ve Sahib-i imtiyaz : Ahmet Tevfik
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Sayr : 9

Tarih: 19 Mart 1312

Kokonoz
ihtar
Ihtanrn galiba ddrduncu defa olmahdir, Abone bedelatmdan medyun
bulunan zevat-i kiram paralan gondermelidirlcr. Beyhude avuc sikmakta
mana yok. Cunku ne vakit olsa verilecektir. Halbuki bedeller pesin olacakn
galiba is aksi anlasildi, pesin yerine son kaim oldu.
Pul, kagrt, miirettib, miirekkeb para ister parasiz is gorulmez, Bunun icin
bedelatm siirat-1 miimkiine ile gonderilmesinl fevkalede rica ederim.
Ciddi

Muhavere

Kokonoz! Su kerime ne dersin ? Zannederim ki: Girit ihtilali iizerine
Yunanistan'm harekat tecaviizkarane ve hukuk ..... Avrupa devletleri
tarafmdan nazar-i itinaya almarak bir care-i hasenesine bakmak lazim
gelirdi. Halbuki sirndiye kadar duvel-i musar ileyhim caniblerinden vuku
bulan tesebbiisat beman bir kedinin bir fareyi tahvifi kabilinden oldugu
umum tarafmdan enzar-r te'essiif ve hayretle miisahide olunmaktadir.
Avrupa devletleri devlet-i aliyyenin umur-i dahiliyyesinden bulunan her
tiirlii ise simdiye kadar enva miidahale de zerre kadar kusur etmedikleri
gibi hie birini de devlet-i aliyye namma karh bir surette netice pezir
edernemislerdir. Girit ihtilal evveliyyesinde asileri tedmiren tedib etmek
iizere osmaninin vukubulan tesebbusatina Avrupa uzatnklari dest-i
miimanaatla asan bir o kadar daha simarnlar adem-i tedibleri yolunda
Avrupa'nm miidahalasini goren hainler efal-i cinayetkaranelerini, harekat1 miifessid
tecviyanelerini artirdrkca
artirdrlar,
nihayet duvel-i
muazzamanm efkar-i sulh-perveraneleri vechile arzu ettikleri imtiyazata da
nail oldular. Avrupa, devlet-i aliyye tarafmdan ita edilen imtiyazat malume
iizerine Girit melunlarmm gosterdikleri suveri bir siikuta tamarruyla kani
olarak asayisin iade olundugundan bahsla cezirede bulunan otuz aln bin
askerimizden kalelerde kafi miktarmm ikamesiyle ekserisinin geri ahnmasi
miinasib gorerek isi o suretle hitam pezir ettiler.
Bugiinkii halin yirmi sene sonra mucib olacagi vahameti tahmin iizre kesf
etmekte olan Avrupa devletleri Girit ihtilal ahirinin zuhuruyla rnazlurnin-i
islamiyyenin
her tiirlii tacaviizat-1 saikasiyla hun-i sehadetler'inin
umumiyyetle denecek derecede reyan olacagi ihtimalini dilsunmekte acaba
mazur mu idiler ? Devlet-i Osmaniyyeyi, urnur-i dahiliyyesini arzu-yu
vicdanisi vechile islaha cahsmaktan siddetle men eden Avrupa devletleri
Yunan'm tecaviizat ve taarruzat gayr-1 maraziyyesine mani olmakta acaba
ne mahzur hissediyorlar ? Ne bileyim! Yunan'a o iltimatonlar verilmis, ii~
giin ruhsat ita kihnrms muvaffakat etmedigi halde kuvve-i ceberiyye ile
Giritten tard olunacagi katiyyen bildirilrnis, bir ntimayisten baska bir sey
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olamayacagi giin gibi asikar olan top dumanlarmdan
cezirenin etrafmda
siyah bulutlar tesekkiil ettirilmis!
Halbuki Yunan bunlari davul zurna
makammda telakki etmekten geri durmayarak
isinde evam ediyor! Hem
devam ediyor, hemde verilen iltimatonlara karsi (Ben kendi reyimle cikrnarn
siz geliniz de cebren crkanruz) gibi tahkirane cevaplar vermekten de zerre
kadar cekinrniyor!
Acaba Avrupa'nm
bu bir dahiliyyesine
duvel-i muazzamanm
miidahale
etmesi hukuk-r milliyyeyi muhafaza, asayis-i lazimeyi iade ve vikaye-i
maksadmdan ibaret ise hani ya hukuk-i islamiyye ? Anlar neden muhafaza
edilmiyor ? Yoksa Yunani'lerin
zulm ii itisafi daha hadd-1 gayeye
varrnarrus rm dir ? Acaba Avrupanm efkan niifus-t islamiyyeden
bir fert
kalmaymcaya
kadar sabir edipte andan sonra rm zulmiin viicudunu
tasdiktir!
Galiba oyle olmah! Clinkii Girit ceziresine
vukubulan tecaviizii egerce
zuhur
eden ihtilal ve fesadm
teskinine, asayisin
iadesine
cahsmak
maksadmdan
ibaret oldugunu iddia ederse bendeniz bu sozii katiyyen
reddederim. Ciinkii asayisin iadesine hizmet edecek olan bir devlet basma
topladigi otuz bin eskiyayi telsih ederek yalmz ehali-i islamiyye iizerine
gosterdlkler! hiicumlarla bicareleri bir tane kahncaya kadar mahv ve telef
etmege ve Girit ceziresinde niifus-1 islamiyyeden
bir fert brragilmamaga
kadar
kasdetmez
mi! Egerce Avrupa
devletleri
boyle bir itikadda
bulunurlarsa pek biiyiik hata ediyorlar ciinktl Yunan'm Girit'e vukubulan
tecaviizii ehali-i islamiyyesiyle Hnstiyaniyyesi beyninde ahval-i miitezadeyi
ber taraf etmek icin degil bi'I-Ahar tayinde miitereddid bulundugum bir,
veya bir kac devlete arkasim dayayipta cezireye bir pence-i istimlak armak
iizere evvelce kutdugu bir tursudan ibaretdir. Yunan'm Girit tecaviizatma
karsi duvel-i muazzamanm
miilayimane bir! Surette davranmalan
rm
zihab acizanem gibi Yunan 'm bir veya birkac devlete arka verdiginden nasi

sayer bu babda ihbar edilecek olursa bir harp umumiden hun 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! Y oksa bu kiisklil nasrl bir faaliyetle peklesecek
bilemem!
Devlet-i Osmaniyye hudud-i Yunaniyyeyi nasil bir kuvve-i cismiyye ile
tahsid eyledigine Avrupa tarnarmyla vakif olduklari gibi isbu tedarikat
neticesinin neye miincir olacagmi da anlarrnslardrr degil mi Kokonoz ?
Ana suphe mi vardir ? iste sira bu srradir. Avrupa Yunan'm ayagi celinrnis
bir abdal misali basi asagiya ayaklan da havaya dogru gitmesindeki
kornedyayr
sahne-i siyasette
temasa etmek efkermda iseler geri
cekilrnelidirler 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 giiriiltii bas gosterecek olursa o zaman Avrupaca
her seyin insaf nokta-i nazarmdan muhakeme edilecegine eminim, lakin
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memalik-i Osmaniyyede iki kisi hususi olarak yekdigeriyle bir Arab'da
viicuda getirecek olursa o zaman aradan insaf minsaf kalarak baska bir sey
girer ki o da su Araptayi nasil daire-i siyasete alahmda bir kiilahta biz
kapahm cihetidir delil mi istersin ? Iste Misir, iste Bosna Hersek, iste

Kibrrs!
Egerce umumiyyetle her i~ insaf nazanyla gorulecek ola idi bugiin ne
ingiliz Misrr ile Kibrrs'ta ne de Avusturya Bosna ile herkeste
bulunrnayacaklardr, Yunanh'larm Girit tecaviizii, Avrupa nazarmda adeta
bir cinayet makammda telakki olunmahdir degil mi Kokonoz! Cunku bir
devletin ruhsan olmadigr halde taht-1 hiikiimranisinde bulunan bir miilke
hud-be-hud tecaviizatta bulunmakla sahibinin izni olmayan bir haneye
girerek icindekileri dokmege haneyi yed zabtma almak iizere her bir
erlerini kahr ve tedmir etmege cesaret etmekte hie bir fark gormiiyorum.
Boyle bir fiili miitecasir olanlarm tedib ve terbiyeleri nasil tabi bulundugu
hiikiimete ait ise Yunan'a tecaviizat hukuk sikanesinden dolayi muamele-i
lazimenin icrasi da duvel-i muazzamaya ait bir meseledir. Halbuki duvel-i
musar ileyhim buralarun vazife bile edinmeyerek hukuk-1 islamiyyenin
pay-1 mal olmasma muavenet denecek bir nazar bi-kaydi ile bakmakta
devam ediyorlar. Yunan, devletlerin bu yoldaki hareketlerini gordukce
Giritden elimi cekerl.
Fikrin pek dogrudur arkadas zira Avrupa devletleri Yunaru Giritden
cikarak isteseler id elleyi miitecaviz zrrhh sefineleriyle cezirenin etrafi
muhasara edildigi halde Yunan tarafmdan sevk edilen bes kita nakliyye
vapuruyla dort ayhk miihimmat-1 harbiyyenin cezireye ihraci miimkiin
olamazdi, Ey bu didisle isin neticesi neye miincir olacak ?
Benim bu yolda siikutum musuki yerine gecer cllnkii her ne soylesern
matuhdur, sacima sapan saphyor diyecekler nasil ki gecen haftaki gazetem
bir zat tarafmdan kiraat olunurken benim gibi Kokonoz'un birisi (Atuuz
elinizden o gazeteyi, okunacak ~ey bile degil) dedigi gibi! Amn icin bu hususa
dair cenab-1 hakk neticesini devlet ve milletimiz hakkmda hiisn ii hayr ile
husul-pezir etsin duasmdan baska bir sey demekten mazurum.
Kokonoz! 0 dedigin adami ben pek eyi bilirim bazi gazete okurken tesadiif
ederimde giilmekten bayilmm gazetenin yazrlarim gozlerinin icine kadar
sokuyorda yine layikryla goremiyor! Hem ilirmisin nasil okur "Mim okura
mu hi elif ha mu ha be o sutun be muhaber o sutun ha muha be o sutun be
muhaber o sutun reh" muhabere artik gazeteni bu suretle okuyan adammda
sozune ehemmiyyeti vereceksin ?
Hayrr efendim! Sahsmm bile nezdimde zerre kadar ehemmiyyeti yok, yoksa
sozunun. Yolu gelse agz1ma bile almazdim.
Tuhaf Bir Fikra Daha
Birgiin iki seyyah dolasa dolasa bir nehre gelmisler yol yorgunlugunu
gidermek iizere caym kenarma oturrnuslar o sirada karsi taraftan bir tilki
kosaraktan gelip beman suya dalmasiyla yiizerek cayin ote tarafma gecmis
tilkinin bu halini goren iki arkadasm birisi digerine;
- Gordun mil birader?

84

Tilki koca cayi gecipde kuyrugu suya batmadi demesi iizerine, digeri
ben gordun batti demis. Oteki hayir batmadi der demez, birini hayir batti diye
i~i uzatrmslar derken, tilkinin kuyrugu suya batn idi, yok hatmadi idddiasi
biiyiiyerek, iki arkadas bogaz bagaza gelmisler. Nihayet, ote taraftan bir adam
zuhur ederek bunlan yekdigerinden aymp barrsnrrms bu iki arkadas barrs
gorii~ aldrklari gibi yollarma devam etrnisler. Yedi sekiz sene daha icra-yi
seyahat ettikten sonra bu defa on kisi olduklan halde bi't-Tesadiif yine nehr-i

mezkur civarma gelerek li-ecli't-Teneffiis bir tarafa oturrnuslar. Musahabet
arasmda iclerinden birisi;
- Hatmnda nudir arkadas bir vakit burada oturuyorken bu caydan bir tilki
yiizerek gecmis idiydi kuyrugu suya batmarms idi der demez muhatabi
hayir batti idi, batmadi idi, batti idi derken, haydi yine bogaz bogaza
gelerek gavgaya basladrlar. Bu hali goren diger arkadaslari kemal-i
hayretle isin bir incir cekirdegini doldurmayacak kadar ehemmiyyetsiz
oldugunu anlayarak beman miinazaanm oniinii alnuslardrr.

Muhavere
Kokonoz! Bir muskulum var sual edecegirn cevap verecek misin ?
Keskuliln mii var?
A birader! Br soztlrnll dogru anladimgrm hie hatmma gelmez ki: Benim
bir musktilum var derim sen keskiil anlarsm.
Camm sen bir kesktllilrn var, sogan getirecegim, corap giyecek misin ?
Demedin mi?
Boyle miinasebetsiz sozun ne liizumu var ki soyleyecegim! Bn soztlmli
sohbetimi bilmez adam mryim ?
Ben sana bir sey soyleyeyim mi ? Bana anamm babamm dilinden soyle hen
oyle keskiilden muskulden bir ~ey anlamam.
Keskiil demedim a birader! Miiskill, rntlskiil yani anlayamadrm bir ~ey var
rru soracagun demek istedim.
Her soracagin seyi bana mt damsacaksm git sor, anla hen senin kahyan
degilim a!
Oyle degil kazm ayagi!
Ya nasrldir tavugun kursagi
Sana soracagim sana! Sen eskilerdensin elbet bilirsin.
Eski baba keder
Yok a birader eski demekten maksadim ihtiyarsm
Ha! ... Lakirdryt dogru soy le
Ey nasil ?
Elhamdii li'I-Lal eyiyim biraz evvel basim agrryordu Jakin sirndi gecti,
La havle vela kuvveten camm nasil soyleyecegimi dinlernege kara verdinmi
demek istiyorum.
Burasi Parlamento Meclisi midir.
Kokonoz! Galiba bugiin yine soz aulamadigrm bir saate tesadiif ettim.
Soyledigin lakirdrlar karsihksrz kaldm rm ?
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Oyle sacma cevaplar verecegine daha eyi siikut et.
Sen biliyorsun.
Beni dinle. Soracagrm ~ey miihimdir. Akhm basma topla da cevap ver
anladm rm ?
Ne ya siikut ettin.
Demek seni usandirdrm ha! Beni siikutunla koguyorsun oyle mi ? Pekala!
Bir kerre daha gelirsem iki yaz.
Ne ters herifsin be ? Hem siikut et dersin, hem de siikut edince zrr zrr
edersin.
A birader zaten sen her seye aksi anlarsm. Sana siikut et dedimse efkanm
sacma sapan soylerne demektir. Haydi bana vecap verde gidecegim isirn
giiciim var. Ben senin gibi avareci degtlim.
Tamam tamam, oyle ise sor bakahm yine ne yumurtlayacaksm.
Malum a ...
Hayir! Daha neresi malum. Bir sey soylemedin ki malum olsun.
Ya lakrrdi agzrmdan cikmadan birden cevap verirsen boyle olur mu ?
Ucu bir tarafa ilismis olmah agzrm aciver bakayrrn.
Vazgececegim ha! Zird uzun ettin.
Peki peki soyle bakahm.
Malum a ...
Camm malum degi] dedim a. yine malum a deyip gidiyorsun.
A birader soyleyecegirn sey sence malumdur. Lakin alt tarafrm
beklemiyorsun ki.
Yahu! Yahu scylemedigin sey hence nasil malum olur.
Oldun malumdur. Soyleyince anlayacaksm.
Pakala! Soyle,
Malum a bizim kuliibe.
Hal sen in evimi tarif edeceksin. Evet bir kac defa gittim biliyorum. Hani ya
su daima her gelene saldmr bir de beyaz disi kdpegin var idi hala o kopek
durur mu?
Y erin dibine girsin soyleyecek mi de sasirdim.
Ha! Sahib bir sey soracaktm. Kusura bakma kuliibe dedikte bidenbire
senin evdeki kopek hatmma geldi ne hal ise devam et.
Usandim ha! Haberin olsun.
Ey devam et dedik a.
Bizim kuliibenin, odasmm, tavanmm, tahtasmm civisinin biri gecende
hareket arzdan bir parmak kadar disariya frrlarrus. Sayer benim oglancigm
basma dilserse zarar eder mi etmez mi ?
Te'essiif ederim ki soracagm adarm bulamarmssm.
Kime sormah idim ? Soyle bakayim.
Timarhaneciye.
Trmarhaneci kesf sahibi mi ?
Hayir kesfe hacet yok ki, yakandan tutudugu gibi haydi iceri,
Nereye iceri birader ?
Arkadaslarmin yanma.
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Hangi arkadaslartrnm ?
Timarhane odasmdaki
Ben deli miyim ?
Bana sormaya ne hacet bir kerre sualini dusiin, o zaman deli misin, akilh
rmsm sende anlarsm.
Her sualin bir cevabi yok mudur?
Evet var.
Oyle ise ne cevab vermezsin ?
Bu sualine timarhaneciden baska cevap verecek kimse bulamzsm beyhude
nefes sarf etme hem dogru dogru dos dogru. Bir daha bana boyle sual
soracak olursan trrnarhaneciye seni ben kendi elimle teslim edecegim
anladm nu ?

Kokonoz! Haberin var nu ?
Hayir! No olmus ?
Yunan! Osmanh ile barb edecekmis diyerek Krbrrstan altrmsi miitecaviz
Hrristiyan gitrnis
Nereye?
Yunanistan'a asker yazrlmaga, Osmanh ile barb etmege
Inanrna
Nasil inanmayayim. Herifler vapura girmek iizere Tuzla iskelesi'ne gittiler.
Gitsinler
Ey! Gitsinler gitsinler ama iste gittiler
Ey gitsinler be herif belki denize seyr etmek icin gittiler
Haytr i~ oyle degil bugiin
haber aldim vapurla
gitmisler papaslar
tarafmdan okunmuslar,
Ha!
Demek
herifler
olacaklarma
katiyyen
emin
olduklarmdan
okunrnuslarda sonra gitrnisler aferin be! Akilh herifler imisler lakin oyle
altnus kisinin
ne ehemmiyyeti
var! Hie olmazsa
ya umdurmah
ya
dondurmah.
i~ittigime gore daha gidecekler imisler
Gitmeli ya, gitmeli ya bizim cesur Hrtstiyanlarmnz
pek coktur lakin
birader korkanm bu giden herifler askerin coklugunu gordukleri anda
yiirekleri kopacaktir zira bunlar can vermegi kolay zannediyorlar.
Belki bu gidenlerin ciimlesi de ahretten gelmisler
Ya ahret Bandobuli <;ar~ISI midrr da bir kapismdan girip oteki kapismdan
cikacaklar ? Hay koca palikaryalar ? Haydik bakahm oyle elli ile altrms ile
bitmez biner biner.

Muharrerin
birisi miihim
bir enciimen
mahsusda giizeran eyleyen bir
miibahase-i
siyasiyyeden
malumat
almak
merakma
duserek
enciimen
mezkurede aza olan bir asilzadeye sokulup merammi ifade etrnis.
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Asilzade
ha?
Muharrer
Asilzade
Muharrer

Asilzade

-Bu israra vukuf hasil etmege bu kadar siddetle merak

ediyorsunuz

-Evet efendim.
-Oyle ama size bu size tevdi edecek olursam bari muhafazasma
muktedir olabilir misin ?
-Ana suphe mi edersiniz efendim ? Kendisine tevdi olunan rsrari fas
edenlerden daha miinasebetsiz bir adam olamayacagrm
fehim
edebilecek kadar terbiye gdrmtistimdtir.
-Oyle ise benim de o miinasebetsiz adamlardan olmadigmi liitfen
inanarak
ifsa-yr israr icin bendenizi mecbur etmemenizi rica
ederim dernistir.
Daym Ve Medyun

Diinyada 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 alacakhnm eline dusen medyunun haline. Cilnkii herif isini giiciinii
ve belki de rahat ve huzurunu terk ile medyunun muamelat dad ii settende ve
cihet-i rnaisetinde tekamiil ve israfrm teftis ve taharriye nasb-r nazar dikkat
eder. Alacagmdan
baska bir sey dilsilnmez, medyunun yedigini i~digini
oturdugunu gezdigini cok goriir daima tasarruf tavsiye eder ister ki medyun
daha borcunun tediyesinden baska bir sey dtlsunmesin. Yemesin, icmesin
uyumasm velhastl ne yaparsa yapsm parayi versin. Mesela daym medyuna
hitaben: Camm kornsu su yapmaga ugra~t1gm seyler nedir?
Medyun efendim hanemin bu ciheti biraz tamire muhtac olrnusta am tamir
ediyorum.
Giizel ama simdi tamir icin bir cok para sarf edecegiz,
Elbet parasiz i~ olur mu; parasiz tamir etmek bir usuliinii bilir iseniz fena
olmaz.
Pekala ama bu tamirler felan o kadar elzem midir ?
Olmazsa yasar rrnyrrn ?
Vay borcunuzun
tediyesinden daha ehemm ii ikdamdtr
ha? Veyahut
baska bir vadide iz'nc i~in:"Kom~u senin tutumunu begenrniyorum bana pek
rnuserref gorunuyorsun butun islerin miras-1 yedicedir. Guya dusunecek borcun
yogrnus gibi oturup da ordu tecdidi ile ugrasiyorsun oyle sey olur mu!. Ben
senin ordu tanzim ve tezyid edisinden hicbir vakit korkmam, cunku kuvvetimin
derecesini gosterdim artik istedigin kadar ordu tecdid et vazifem bile degil, Jakin
bore demekle dogilnilr malum a ... Boyle seylere sarf edecegin parayi zimetine
mahsuben veripte borcun daha cabik kurtulsan olmaz mt ? Daha dogrusunu ister
misiniz ayib degil a ben sizin su borcu tediye edebileceginize inanarmyorum afv
edersiniz kendimi te'min icin bana istiglal etmis oldugunuz mahaller, ahalinin
mutasarnf olduklan kaffe-i emlak ve esyanm kiyrnet ve miktanru bilmek uzere
bir defterini tanzime mecbur oldugum gibi sozler soylemesine
medyun ne
diyebilsin. Borcun var ise verrnege say' ile birader dayin ytizil gormek kisiye
hergun olurndur."
Bir yiiksek binanm list katta pencerelerin etrafmi boyamakda olan bir
ressarm gdzetmekde olan efendinin birisine orada bulunanlardan
birisi:
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Ressarm bu kadar dikkatle ternasa etmesinin sebebi ne oldugunu sual edince
efendi; "Ben gazete muhbiriyim" dernis ve bu sozden sail daha ziyade meraka
duserek; "Oyle ise daha ziyade merak edecek sey! Eger sizde ressam olsa idiniz
sanatdasinrz oldugundan maharetini temasa eyliyorsunuz"
der idim. Halbuki
gazete muhbiri ile ressamm arasmda hie bir mtinasebet goremiyorum demesi
tizerine efendi cevaben mtinasip su oluyor ki; bir gazetelere yazdigumz
havadislerin ticretini satrr hesabiyla ahyoruz dernis ve digeri de; "Ey sanki
bundan ne cikar ? Oyle bir surette soz soyluyor sunuz ki merakirn azrttikca diyerek
efendiyi izaha mecbur edince efendi canim bekliyorurn ki sayer ressam su dorduncu
kattan asagiya dogru yuvarlani verirde uzun uzadrya yazacak bir havadise muvaffak
olursam bes on gurus ahnrn ne yapayirn coluk cocuk sahibiyim amn parasim
cikarrnamn yolunu aramaliyrm degil mi ?" dernis,
Bir usak aldim yarnma hizmete
Catn basim bir budala
.
Gelmez eve kahvede giindiiz gece
Iste becermekte maharetlice
Ortada kalsa azacak bir yemek
Gizlice yer beklemeden soylemek
Tencere matbahta kahrsa acrk
Kus gibi toplar otunu carcapik
Carsiya gitmez usak ister evde
Her yemek iistiinden icer bir suda
On gurus ayhk veririm cok demez
Herne verirsende ahr yok demez
Hali bulursa otayi alaman
Buldugunu kaldrracak bi-keman
Bahcedeki meyveleri peyledi
Fare gibi hepsini miskin yedi
Agz1ma bir tath limon koyrnadrm
Hep yedi hain kokosun doymadrm
Gorseniz ama ne de ahmak durur
Tilki gibi oldugu yerde uyur
Gill de musibet kasrrur her zaman
igrenir elbette bu hale bakan
Soyle kazil tencere sanki basi
Oyle kokar ki usamr kardasi
Isreti var kahide uynar kumar
Kalsa ceybte para
calar
Hem miizevver hem de ne peyder deli
Ciimle rezillikte takmrms zili
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Bin kerre kovdum yine gitmez serir
Siirgiilerim kapryi damdan gelir

Bir gece hiddetle demistim ana
Yok mu yiiziinde bre adam hayya
Bardagr kapti uracakti bana
Gozler! dondu herifin adeta
Perdeyi indirdim o saatte ben
Def ediverdim gazabi ortadan
Sdyle miilayim iki sdz soyledim
Sen bana bakma a miibarek dedim
Haydi otur keyfine bak arslarnm
Al su ufak bahs seyde kohlanrm
Avcuna bastrrdun iki yirmilik
Yirrniligin de biri geldi delik
Avci dururken daha oyle acik
Sav1~1 verdirn oradan carcapik
Bulsa beni yalmz evde demek
Olduracakta bu musibet kopek
Gelmedi hie basima boyle beta
Caresini soyleyiniz siz bana

Umumi Ihtar
Efendiler hazarati! Evlad-1 arabdan gene bir kadmcagiz
birisi
kucagmda digeri ii~ dort yaslarmda iki cocugu ile zevci tarafmdan terk
olunarak gayet sefile bir halde brragrlnusnr.
Bu bicare garibu'd-Diyar ve pak damin olmakla beraber son derecede
diicar fakr ve zaruret olup tesel etmek icinde yol sokak bilmediginden ii~
giinden beri haber almrms ve cemiyyet-i hayriyye hamiyyet-mendam
taraflanndan toplamlan bes on gurus kendisine gonderilmisth-, Kimseye halini
arz etrnege hicap iffeti mani olan bu kadmcagiza islamiyyeten, insaniyyeten,
hamiyyeten iane etmek isteyen zevat-1 kiramm bu kadmm kim oldugunu
anlamak ve edecegi ianeyi de teslim etmek iizere bulundugu mahallesi sana
neden fabrika memuru Riza Efendi'ye miiracaat eylemeleri ihtaruu vazife-i
insaniyyemden add eylerim.

Muharrir Ve Sahib-i Imtiyaz : Ahmet Tevfik
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Tarih : 2 Nisan 1312

Kokonoz
Ciddi Muhavere
Kokonoz! Gazete okuyor musun ?
Girit meselesi zuhur edelinden beri yalmz bende degil herkeste gazete
okumak hevesi o kadar tezayiid etmemistir ki insan taacciib eder.
Tabii, herkes din gardaslartrun ahvalinden haber almak ister.
i~ oyle ya! Lakin okuyupta yalmz anlamakla kalsalar eyi! Haber! bilen
bir soyler bilmeyen bin bes yiiz elli. Soy le olsa idi boy le olacakn. Y ok
barb olsa idi Yunan'm burnunun diregi, oyle sozler ki deve giiler tas
patlar.
Camm senin herkesin k1I vikalinden ne vazifen sen benim soracagrrn seye
bak.
Soyle bak.
Su Girit meselesi nasil olacak ? Ahval-i cariyeyi ben o kadar
begenemiyorum. Bu babda fikrin nedir ?
Alman teldraflara nazaran Avrupa diplomatlan bu meseleyi deve
kalkmayip cak avutmadan netice pezir etmek istedikleri anlasrhyor.
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'nm peyrev
oldugu bir devlet daha vardir ki evde sahriyyet saikasryla Yunan 'm
miistefid
olmasim
arzu etmektedir. ingiltere cezireyi
Yunan'a
kaptirmamak fikrinde bulunuyor. Avusturya gozlerlni cisim bir noktaya
dikmis duruyor italya'da Avusturya'da gozlerinl top dumanlanyla kdr
ederek o noktaya kabza-i teshirine gecirrnek fikriyle yasiyor Fransiza
gelince o da sayer bu sirada bir giiriiltii cikacak olursa oteden beri goz
diktigi mahalle bir demiri atmak istiyor Almanya bir giiriiltii oldugunu
arzu etmeyerek yalmz simdilik hukuk-1 Osmaniyyeyi muhafaza ile iade-i
asayise cahsmak hevesiyle Yunan'm cezireden ihracmi ve sahib-i
rnesruuna teslimini istemekle beraber asayisinde adada istikrarrm murad
ediyor fakat bu iade-i asayis meselesinin Devlet-i Osmaniyyenin arzu-yu
vicdaniyyesi vechile orada bir takim islahat icrasiyla mt yoksa
Avrupa'nm bundan evvelki miidahaleleri gibi bir miidahale ile duvel-i
muazzamanm istedikleri surette mi olmasmi efkar eyliyor burasmi
simdilik mechuldiir.
Pekala!
Buralarim anladrk lakin siz devletlerin
yalmz efkar-1
siyasiyyelerini soylemekle iktifa ettiniz bu tezadd-1 efkardan ne netice
basil olabilecegini miibhem brrakrmz.
Evet orasim da soyleyecegim duvel-i muazzamanm Girit meselesini sessiz
sedasiz yoluna koymak istediklerini soylemis idi. Halbuki ahiran efkar-1
miitezadelerinin buna mani olmakta edigunit isbat eyledim. Sirndi dinle
Yunan Girit'ten cikar hemde bir saatte oralarda nam ve nisam kalmaz
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fareler gibi deliklerden
baslarun 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-r sani itlakma bi-hakk
seza olan bir ehaliyi Avrupa'yi da hayrette birakacak bir surette fiiyun
misiillii daire-i itaat ve tabiiyyete kosarak dehalete mecbur eder lakin
bunlar ne ile olur bilir misin ? Duvel-i muazzama Avrupa'nm yalanci
gazetelerinin yazd1g1 bir takrm makalat-r kazibesine katan sem ve itibar
etmez ve bundan evvel ve lev ki ciizi olsun verilen imtiyaz temelinden ref
edilerek cezirede icrasi lazim gelen islahat devlet-i osmaniyyenin arzusu
vechile ikmal edildikten sonra devletler tarafmdan buna karsi bir itiraz
vuku bulmaz ve hiikiimet-i
seniyyenin
kendi
tebaasi hakkmdaki
tedibatina icra edecegi tadilatina Avrupa dest-i miidahaleyi uzatmaz ve
sayer
Yunan'm
tecaviizat-i
hukuk
seknanesi
devam
ettigi
halde
osmanhlar
tarafindan
ahiran oldugu gibi tediben daire-i terbiyeye
cekildi.klert zaman Avrupa siikutu ihtiyar ederde uzaktan ternasadan
baska hie bir harekette bulunmazsa o zaman her sey yoluna girer, ve
Girit ihtilali de ortadan kalkar.
Kokonoz!
Asrl meselenin
ruhu surasidrr ki hazrr iki aydan beridir
Yunan'a
Girit
ceziresinin
tahliyesi
hakkmda
duvel-i
muazzama
tarafindan bir cok iltimatomlar verilkdiginl isitiyoruz, Bu iltimatom ne
olacak?
Efendim iltimatom, bir devletin diger devlete bir i~ hakkinda son teklifi
miitezammm gonderdigi bir varakadir ki o devletin ifasmi teklif eyledigi
bir hususi miikellef olan diger devlet kabul etmedigi halde varaka-i
mezkurede
muharrir
giin ve saatten sonra iki devletin
yek digeri
aleyhinde ilan-i harb etmesi labiidtiir.
Oyle ise alti devlet tarafindan Yunan 'a iltimatom verildigi sahih degildir,
Neden sahib olmasm ?
Sahih olsa idi sirndiye kadar devletlerin Yunan'a ilan etmesi laznn gelirdi
cilnkil 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 ii~ dort iltimatom verdikleri
ha Ide hie birinin de semeresini
goremedlklert
soyle du rsun bazi
iltimatornlari da adeta redd edildi.
Biiyiikliik icinde kucukluk gostermeg! sin degi! san sayan musar ileyhin
bu defa dahi - artrk bilmem kacmci defa olarak bir iltimatom daha
verdikleri bir telgrafnamede beyan olunuyor.
Belki bu defa artik sonu olmahdrr.
Bu defa degil
bakahm kac kerre verilecekte ciimlesi de evvelkilerin
yerine kaim olacak.
Kokonoz! Birsey daha isittim, Lakin Girit'te
meselenin ash olmadrgrm soylediler.
Nasti seydir soyle bakayim.
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askerlik

etmis bir kac kisi

Cezirenin bir carrk acmagmda ufacik diger bir ada iizerinde isplonka
Kalesi varrms. Yunaniler tarafmdan zabt edilmis diyorlar. Ge~ende
gazeteler de yazrms idi. Halbuki orada askerlik etmis olanlar "Bu kalenin
zabn mumkun degildir" diyorlar.
Evet vakian eskrya tarafmdan dediginiz kale zabt edilmis idi lakin gecen
giin gelen bir telgrafnamede duveli muazzama askerleri tarafmdan
tekrar istirdar olundiugu ve isatm tedibiyle Yunan'm cezireden ihraci
icin her devlet tarafmdan alnsar yiiz asker celb ettirilerek Almanya
tarafmdan Sevda Limam ile Hanya Fransa tarafmdan istisna ile isplonka
Rusya tarafmdan Retmii ingiliz tarafmdan Kandiye isgal edildigt beyan
olunmaktadir.
Aman Kokonz! Bu is fena sonra o dort
miifessiri Girit'in icinden
kim cikarabilecek herifler demiri anverirlerse,
Miimkiin 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.
Demek her biri biitiin cezireyi zabt etmelidir ki memnun olsunlar ha!
Oyle ya! Halbuki bu da miimkiin degil, cunku hepsi de ister hepsinin
istemesi de hepsine muzirr, zira Girit ceziresi harb nokta-i nazardan bir
miiselles bahri teskil edildiginden her devletin mutammah-1 nazaridir.
Taksimi mahal olan bu yagh kuyrugu her biri kendi iizerinde savlet-i
tabiiyyelerini gosteren hayvanat vahsiyye gibi cekismekten ise isi bu
suretle neticelendirilmegi
muvafik muslihat gormii~lerdir. Egerce isin
icinde ingiliz olmamis olsa idi Girit'in Fransizlara gecebilmesi varid hatir
olabilirdi. Lakin ingiliz vaktiyle kilelerle altmlar verdigi halde Girit'in
bir Sevda Limaru'na bile muvaffak olamarmsken Fransizlara veyahut
sair bir ecnebi devlete kob kolayca kaptmr rm ? Buralarmi duvel-i sair
pekala bildiklerinden meseleyi Yunan '1 cezireden atarak sahib-i
mesruuna iade etmekle hitam pezir etmege cahsiyorlar.
Hani ya cahstilar da simdiye kadar ne is gorduler ? Bicare Girit
miisliimanlan beyhude hedef sirnsir melanet olup gidiyor! Cezireden
gelen mektuplan okudukca cigerlerlm parcalamyor. Devlet-i aliyyenin
dest-i samimi olan Rusya bu halleri goruyordu ne icin ses crkarrmyor
dostluk boyle giinde 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 olmarmstir. Hani ya
cihetinde
hainata hunzirane telef edilmekte bulunan mazlumin-i
islamiyyenin muhafazasim bile dusrnan bildigimiz ingilizler taahhiid
ederek himaye etrnislerdir,
Oyle ise Rusya bizim dostumuz degil midir demek isteyeceksin ?
Orasim erbab-1 siyaset pek giizel tayin edebilir. Benim bildigim Devlet-i
Osmaniyye tarih-i teessiisiinden beri Rusya'dan baska hie bir devletle
carprsmarms ve Deli Petro'nun vasiyetnamesi de Rusya hazinesinde
kemal-i dikkatle hifz olunmakda bulunmus olmasrdir ki bundan ne
anlasilabilecegi erbabmm fikrine muhavveldir.
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Pekala Devlet-i

Aliyye

bu devletlerin

cezireye

asker cikarrnalarma

razr

oldu mu?
Yunan'm asker cikarmasma razi oldu mu idi ? Herif hud be hud girdi.
Hususyla Yunan'm girmesiyle duvel-i muazzama askerinin girmesi
arasmda diinya kadar fark var. Zira Yunan zabt icin duvel-i muazzama
ise tahliye icin girmislerdir.
0 bir oldugundan kendisine muariz bulunmadi. Fakat bunlar dort, yek
digerine de muariz bulunduklanndan sayet birisi ben crkmam diyecek
olursa diger ii~ii icbar edecek tabii icbar edilende miidafaa eyleyecek o
zaman al sana bir harb-1 umumi! ... Halbuki devletlerin Yunan hakkmda
vukuundan ictinab eylediklerindendir.
Oyle ise beyhude iltimatom vermekte ne mana var baska tiirlii bir
caresine bakmah degiller mi ?
Iste carenin bu tiirliisiinii dusunerek Girit'e asker cikardilar, Hatta gecen
giin gelen bir telgrafta Yunanilerle karrsik eskiya ile dort saat kadar
adeta barb ettikleri ve asan bir cok telefat ile firara mecbur eyledikleri
beyan olunmustur.
Bu giin aldigrm 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 katabahgi gibi karna karisrk hele tuhafi surada ki silah altma
celb ettigi redifleri gidermek icin elbise ve ayakkabi bulunmadigmdan
herifleri yalm ayak baldm ciplak hakkmda harbiyye nazm hie
cekinrneden "Yunan'm kuvve-i harbiyyesi his; bir devletin muavenetine
ouzaheretine muhtac
olmaksizin osmanli devleti ile harb edebilecek
derecededir" demesine insan nasil kahkahalarla giilmez.
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 diicar-t muskulat olmaz.
Oyle ise ingiliz eyi demek.
Iste eyiligi bu! Lakin bir kerre kuyruguna bastm rm, artik basma gelecek
belalan, musibetleri sayabilirsen say, bak Misrr meselesi ortaya
crkmazdan evvel devlet-i aliyyenin hie bir gailesi var nu idi ? 0 mesele
ortaya cikar cikmaz pat diye Cidde maddesi zuhur etti. 0 kaparnr
kapanmaz Anadolu Ermeni vukuati bas gorterdi. Ermeni mezalimi
yaygaralan asimane cikn. lngiliz gazeteleri ~1ghg1 bastikca Avrupa
yerinden sarsildr, Bin zahmet ile o da bastmldi oradan cok gecmedi
istanbul dahiyye-i ahiresi meydan aldi, Hayli miisliiman kanlari dokuldu,
Yine Ermeni mezalimi diye ingiliz evrak-1 havadisi feryada basladi,
ittihaz edilen tedabir-i saibeii sayesinde anmda onu almdi. 0 sirada
Horan cihetinde vakia-i Diiriiz zahir oldu. Anlann tedibatiyla
ugrasrlmakta iken Girit'te ufak bir ihtilal canlandi ve nihayet i~ simdi
bildigirniz dereceye kadar geldi. Hep bunlann sebebi devlet-i aliyyenin
ingilizden yiiz cevirrnesiyle Rusya 'nm daire-i ittifaka girmesi yiiziinden
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hasrl oldu. Bir biirudet bizi milyonlarla liralar miitazarar ettigi halde on

gurus faide goremedik. Iste ingiliz'in hali boyledir.
Arna ma 'ned herif ha bakahm daha neler cikaracak.
Kim bilir ? Osmanh ile olan bu biirudet devam edecek olur ise artik
otesini tayin edemem. Lakin zannederim i~ yoluna girecek zira biirudetin
indifa'uu gostermektedir.
Camm su gailede bir taraf ola idi de bizde artik kuvve-i bahriyyemiz islah
ve tezyidine gayret ede idik.
Insallah insallah bakmda her seyirnizin tarik-i intizama girmesi esbabim
miisebbebii '1-Esbab olan halak-i alem buyururlar.
Insallah Kokonoz insallah,
Havadis
Bu sende cikan Vatan Gazetesi Girit muhbirinden ahp 638 numrulu
niishasma derca nesr eyledigi mektupda cezire-i mezburede cari olan ahali-i
islamiyyenin bahs ettigi sirada ahali-i islamiyyenin nasil bir suret-i celadane
ve barbaranede katl eylediklerini soz ... bir lisan ile beyan etmekde bulunmus
ve ahval-i mezkureyi bazi devletler seferasi kiilliyyen inkara miitecasir
olmuslarsa da katl ve telef edilen mazlumin tekrar medfenlerinden ihrac
olunarak miinekkerlere bi'l-Erae isbat-i miiddea edilmis oldugu der miyan
krhnmakdadrr,

Bir Riiya
Kokonoz! iki aksarn evvelisi seni bir riiyada gordum. Riiya malum a
insan her tiirlii seyi gorur, Mesela ben istanbul'a gittigim halde bir kac
defadir riiyamda goriiyorum ama Istan but mudur degil midir bilemem.
Yalmz Istanbul oldugunu zannediyorum. 0 aksarn seni de bir meydandan
geciyor gordiim. Basin asagida dusunllyor idin. Bende meydanm bir cihetinde
duruyordum. Bir de baktim ki; uzaktan bir sey geliyor, gayet girye bir cism
dikkat ettim ne goteyim. Bir kopek, on basi var. Kendisi beyaz, bir de
arkandan av av etmege basladi, 0 kopek basmi havaya dogru kaldrrrpda
bagird1g1 zaman mutlaka seni yiyecek zannetdim. Halbuki av av sesinden
baska bir seyini goremedim. Yalmz arkandan bagird: bagrrdi sonra sesi
cekildi. Ha sahih hatmrna geldi, Kopek av av ederken arkasmda iki kopek
daha vardi. Bunlarin birisi san, "Tazi" cinsinden digeri kiil renginde "Kono"
cinsinden idiler. Bu kopeklerde giiya Iisan-1 hat ile o onbasi olan kopegi tahrik
ediyorlardi. Bu srrada karyola sallandi rm ne oldu bilmem uyam verdim.
Nasrl tabir edebiliyor musun ? Bizim muabber arkadas hala gorunrnedi,
yoksa bu ruyayi pek guzel tabir edebilirdi.egerce ashab-1 mutalaadan tabir
eden bulunursa kendisine arz-i tesekkure hazrrun.
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Cezire Dahilinden Gonderilmisdlr
Bir Musahabe
Miijdeler Kokonoz!
Hayir ola ne olmus yoksa yine beni tacize mi geldin!
Yok camm taciz degil tesrir tesrir.sana bugiin biiyiik miijdeler vermek
istiyorum.
Ya! Oyle mi ? Ey haydi bakayrm basla.iste dinliyorum. Lakin surasim
pesin soyle ki verecegin
miijde yalmz sana rm aitdir, yoksa banada
taalluku var rmdrr ?
Camm efkar ... , ahlak-1 kadimemi yeni mi ogreneceksin. Benim her
hareketim sirf menfaanrna aittir. Zatima taalluku olmayan seyden agzrrm
bile acmarn neme lazrm.
Oyle ise bende seni dinlemekde mazurum. Bana menfaati olmayan soze
asla kulak asmam.
Lakin ben sirrnrn senden baska kimseye acamarn. Muhrem esranm
senin. Her isimi sana soylerim bilmez misin ? Soyleyehileceklerimi bu

defada dinlede artik dinlemezsen dinleme.
Pekala ama artik oyle bir takim vahi, liizumsuz, mala yani sozler
soyleyecek isek miimkiin degil dinleyemem. Usandrm biktim. Zira o gibi
sozlerin bas agirtmakdan baska hie bir faidesi yoktur.
Arna dinleyeceksin ctinktibaska kimseye arz-i meram edemem. Rica
ederimbu babda beni mazur tut.
Zaten seni mazur tutacak ben degilim. Sen esasen mazursun beyan
mazaret beyhudedir.
Simdi bak, dinle nasil miimkiin olacaksm.
Amma musallat herif be! Soz anlatmak kabil degil ki; mutlaka soyleyecek
bana adem-i taalluku cihetini bahane ederek dinlememek istedim.
Olmadi! Mazaret beyan ettim olmadi! Belki hicab eder de vazgecer diye
olmadi! Ne ise soyle bakahm ne olmus yine bir ihsana rm ugradik, yoksa
nisan rmaldrk ?
Nasilda bildik birader, bende sana andan bahs edecegim.
Buyurun efendim! Herifin efkar ve emali o! ... Bu yolda ki cahilane
tefekkuratnu, mecnunane tasmimatuu billurca soyledigi halde hala
bitirmek istemiyor! Beni nerede haber alsa, hangi yerde isitse methalkane
bulundugurn mahalle can asar "Aman verilecek mujdem havadisim var"
diye zeminler yaparak soze baslar, Artik basin varsa dinle! Bir defa
acildmu kapatmak kabil degil! Bahs ettikce ruhuna inbisat gelir!
Hiilyalarma takvit verdikce keyfi artar! Her ne hal ise arnk care yok
kurtularnayacagun bu defahkda soyle bakahm.
Te'essiif ederim ki benimle hem efkar degilsin! Sana o kadar havadis
verecegimde dinlemekde istigna gosteriyorsun!
Camm lafi cok uzatma vaktim dardir. Bir saat evvel soylede bitsin gitsin!
Pek eyi dinle yeni bir madalyaya kesb-i istihkak ediyorum.
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Yalmz sen mi ?
Hayir birde arkadasim var.
Daha kesb-i istihkak ediyor musunuz, ettiniz mi ?
Ettik demekdir. Bir miiddetcik sonra seniyye-i sadakatimizde gorecekstn.
Nerede, nerede?
Seniyye-i sadakatimizde (! ?)
Camm
sadakat
diyorsun
da
adarm
divane
edecek
kadar
hiddetlendiriyorsun.
Be gardas sadakat kim siz kim! Sizin gibi sdyledigini
bilmez, yaptiguun farkmda degil eyi ile kdttiyti ayirmakdan aciz, sadakat
kelimesinin
ne demek oldugundan haberi yok,
heriflerde sadakat ne
gezer! Siz her bir harekatmiza bir sadakat siisii vererek herkesi ikna'a
cahsiyorsunuz!
Halbuki erbab-1 basiret sizin ne fikir ve imale mebni
hareket ettinizi daha bilmis ve anlarrusdir.
Camm? ...
Rica ederim allahmi seversen su yavan yavan sozlerin arkasnu kes, zira
vakt-i zayi' etmege
degrnez
madalya alacaksan
bana ne ? Allah
mumbarm etsin. Boyle seyleri soyleme devlet ki, millet ki, cidden bila
gars ve avz ettigln hizmetlerin ne ise am soyle de ben degil biitiin alem
meddahm olsun, sende iftihar edesin.
Ben meddah istemem ki:
Neden?
Neden olacak ben kendimi
var!
Sen cingane
hasletdir.

misin

medh edemez

? Kendini

medh

miyim ? Baskasma ne ihtiyacim
etmek

cinganelere

mahsus

bir

Ne oldugumu bilmiyorum lakin kendimi
medhde kimseye ihtiyacim
olmayip o vazifeyi ma' ziyade ben kendim icraya zerre kadar kusur
etmiyorum. Artik sen ne hesab edersen et.
Oyle ise sus ol da soz beynime gecti,
imza: M. Mektumu

Mahalliye-i

Havadis

Baf muhbirim tarafmdan aldigrrn bir mektupta kasaba-i mezbure ve
kurrasmda
Yunanistan haseratma iane toplanmakta
oldugu yazihyor. Bu
sirada osmanh terbiyesiyle perverde olmus ve Osmanhlarm
bahadirhgrm
tamanuyla takdir edenlerden bulunrnus olan bir Hristiyan vatandastan dahi
iane istenilmis ve fakat baykus bile bir hayva oldugu halde yutacagi kemigi
evvela kicmdan cikip cikamayacagim muayene icin olcer diiger de andan
sonra yutar bu ise oyle de degildir, Yunan Osmanhya karsi kendi iktidarrm
bilmez mi ki harbe girisecek ?
Eger akh basmda
ise yumurtalarmm
iizerinde
oturup
civcivlerini
crkarrnaga baksm benim oyle para vermek icin Yunan'a borcum yoktur.
"Ben pararru Yunan haseratmdan daha eyi yiyebilirim" cevabim verrnistir.
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Kokonoz
Aferin! Akilh vatandas hakikati ketm etmeyen boyle fikirli, mevsuk ...
adamlari insan nasil tebrik etmesin koca vatandas. Allah seni nasil bilirse
oyle yapsm.

Hristiyan delikanhlarmdan
iki kisi gecen giin yarrs etmek iizere
Degirmenlik'e
gitrnisler ve kac mile kadar kosa bilmege dayanacaklanm
tecriibe tarikiyle Degirmenlik'den
Lefkosa'ya dogru kosmaga baslarmslar.
Bu tecriibenin
icrasma sebep ne idiigii tahkik olundukdan
barb icin
Yunanistan'a
gittiklerinde
zoru goriince
kacacaklarrm
iyrce gormii~
olduklarmdan
tahminen ne kadar yol kosabileceklerini ve bu suretle yakayi
kurtanp kurtarmayacaklanm
anlamak icin oldugu meydana crkrmsdir.
Acaba evvelce gidenler bu kadiyyeye riayet ettiler mi idi. Palikaryalar
galiba
meeydan
harbda
martin
kosusunun
onllnden
kacrnagi
kolay
zannediyorlar! Heyhat! ...
Bir Kokonoz
Kokonozhiikiimet, heyet gordun mii ?
Her ikisini de gordiim. Birisi eyi gorii~diigiim ahbablarrndandrr
Jakin
heyet icerisine karisdigim yokdur.
Hayir! Kokonoz baba anlamadm.
Peki kokoz oglu tekrar soyle,
Hiikiimet, heyet dedigirn fiinundandir, seb'ad-1 semevatm neden
miirekkeb oldugundan ve daha sair bir cok seylerden bahs eder.
Bunlardan malumatm var rm ?
Huve! Baba hele soylediklerinin bir tanesinin ne demek oldugunu anladm
rm diye sor bakahm ne cevap alacaksm da sonra malurnati felarn
karrsdir, Sen soyledikce ben dua okuyorsun zannediyorum.
Demek hicsin!
Hayir! Hi~ degilim insamm.
Evet insanm orasi anlasrldi Jakin bu fennleri bilmiyorsun degil mi ?
Kokoz efendi! Allah askma sizi buraya kim gonderdi ?
Kim gonderecek? Ben geld_im gazeteci degil misiniz ? Hiikiimetden
heyetden bir muskiil meseleye tesadiif ettim. Arnn icin sormaga geldim.
Masallah tamam da soracak adarru bulmussun.
Neden olacak bir sualime cevap vermeyecek olan bir zat nasil gazetecilik
ediyor!
Dogrudur Jakin bizim gazetelermiz oyle nekbetden, bilmem neden bahs
etmez.
Ben gazeteleri hep okuyorum.
Ey! Benim gazetemde oyle sey gordiik mil ?
Cormedimse sormak memnu' mudur?
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Hayrr! Memnu' degil ama ... Kirk suale bir cevap aldrkdan sonra beyhude
bas agntmada ne mana var ?
Camm soracagun seyi sen bir biiyiik ehemmiyyetli zannediyorsun da
cevap vermeyecegim diye korkuyorsun degil mi ?
Hayir. Soracagm sey ne kadar kucuk ne kadar kuciik olsa yine diinyadan
biiyiikdiir.
Ya ... Demek ki fena vakifsm da beni istihza ediyorsun.
Kendi kendine: "Hay anasiru be. Demek ne sorarsa gocuk ise dunyadan
buyuk demeli ya ... " Biiyiik ise ne yapmah? Diinyadan biiyiik ne var?
Kokoz efendi. Siz su cigarayi buyurun kahveyi sekerli mi icersiniz yoksa
sade?
Bendeniz kahve icmern. Fakat cigarayi alayim.
Kahve icmez misiniz ?
Hayir. Ciinkii tibben viicudumun sihhatma muzrrrdir.
Ne ne ne?
Bana dokunur ?
Bana da dokunur ama bogaz1mda kalmaz. Hem kahvenin
dokunmasmdan ne olacak. Dokunsa dokunsa agzma aldigm vakt
dislerine bir de midene giderken bogazma dokunacak. Ana dokunma rm
deniyor?
Kayir. Kokonoz baba. Dokunur dedigirn beni hasta eder. Midemi bozar.
Bir kahve icersem o giin yemek yiyemem.daha var
Muharrir ve Sahib-i imytiyaz : Ahmed Tevfik
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