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DİYOJEN 

Osmanlı Devleti'nde 
Türkçe olarak yayımlanan 
ilk mizah dergilerinden biri. 

12 Teşrinisani 1286'da (24 Kasım 1870) 
Teodor Kasab tarafından çıkarılmaya 

başlanmış. 183. sayısında imtiyazı iptal 
edilerek yayımı durdurulmuştur (29 Ka-

nunuevvel 1288/ lO Ocak 1873) Bu yayım 
döneminde dergi dört sayfa olarak 22. 
sayıya kadar haftada bir defa perşem
be günleri, 23. sayıdan 147. sayıya ka
dar haftada iki defa bir süre salı- cuma. 
bir süre de çarşamba- cumartesi, 148. 
sayıdan sonra ise salı, perşembe ve cu
martesi günleri olmak üzere haftada üç 
defa yayımlanmıştır. Hicri 1289 Rama
zanına (sy. 153. Kasım 1872) mahsus ola
rak her gün bir yapraklık ilave çıkarma
ya başlamışsa da mevcut koleksiyonla
rında ilaveler bulunmadığından bunların 
ay boyunca devam edip etmediği bilin
memektedir. 

Diyojen, Osmanlı basın tarihinde Türk
çe olarak çıkarılan mizah dergilerinin 
dördüncüsü olmakla beraber mahiye
ti itibariyle ilk siyasi mizah dergisi özel
liğine sahiptir. Çünkü bundan birkaç ay 
önce ardarda çıkarılmaya başlanan Te
rakki Mizah ( 12 Safer 12871 !4 Mayı s 

1870), Asır Eğlence (Cemaziyelahir 12871 
Ağustos 1870) ve Terakki Küçük Mi
zah (ı O Şaban 12871 5 Kasım 1870) adlı 
yayınlar, hem gündelik gazetelerin pa
ralı ilaveleri hem de fıkra ve nükteleri 
son derece soğuk ve seviyesiz yayın or
ganlarıdır. 

Teodor Kasab. Fransa'da edindiği mi
zah kültürü ve gazetecilik tecrübesiy
le, çevresine maaşii olarak topladığı o 
yılların en kuwetli kalemleri sayesin
de Diyojen 'in devri n en yüksek tirajına 
ulaşmasını sağlamıştır. Kayserili bir Rum 
olan Teodor Kasab. çocuk yaşta gitti
ği İstanbul'da zekası sayesinde ilgisini 
çektiği bir Fransız tarafından Fransa 'ya 
götürülmüş, eğitimini Paris'te görmüş, 
Alexandre Dumas'nın özel katipliğini yap
makla da Fransız yazar ve gazeteci mu
hiti içinde yetişmiştir. İstanbul'a dönü
şünde Fransızca Diogene ve Rumca Mo
mos adında birer mizah dergisi çıkar

mış, ayrıca Türkçe Diyojen' i de yayım
lamaya başlamıştır. Bu üç derginin ya
zarları ile makale ve fıkraları aynıdır. Os
manlılığa son derece bağlı olan Teodor 
Kasab, o yıllarda Rum ve Yunanlılar'la 
diğer azınlıkların ayrılıkçı hareketleri ve 
Osmanlı düşmaniıkiarına karşı şiddetle 

mücadele etmiş ve Osmanlı ülkesinin 
müşterek unsurların el birliğiyle yükse
leceği fikrini müdafaa etmiştir. 

Derginin yazarları . makale ve fıkrala
rını Teodor Kasab'ın tesbit ettiği doğru l

tuda kaleme alıyorlardı. Şinasi'nin ölü
münü duyurmak için Ebüzziya Tevfik'in 
kaleme aldığı yazıya attığı "Tevfik" im-

DİVOJEN 

zası (sy 52) ve gazete sahibinin "ilan" ve 
"ihtar" başlıklı yazıları (sy. 14, 19) dışın
da derginin bütün yazıları imzasızdır. 

Yazılardan bir kısmının kimlere ait ol
duğu, yazarlarının diğer gazete ve der
gilerdeki makalelerinde bizzat belirtme
leri veya aynı konuyu işlerken Diyojen ·
deki yazılarından yaptıkları alıntıları ya
nında hatıra ve özel mektuplarında zik
retmeleriyle ~esin olarak tesbit edilebil
miştir. Diyojen 'in başlığı altındaki "Göl
ge Etme Başka İhsan istemem" ibaresi, 
"Encümen-i Ülfet" makalesi (sy. 7l. "Lu
gat" fıkraları (sy. 7. 9, 23 + ı). "Teşbihat" 
(sy 15). "Nezaketin Öbür Ciheti" (sy. 28). 
"Sokakta" (sy 31). "Akdemce Vuku Bu
lan Bazı Sehviyatın Sahihleri" (sy 57). 
"Mizan" (sy 57) ve "İki Taraftan Neda
met" (sy. 58). "Lugat-ı Osmaniye'ye İla
ve" (sy 88). "Ecel-i Kaza" (sy. 167 ; Ebüz
zi ya ' nın piyesi hakkında tenkit) Ali Bey'e 
aittir. "Bir Yolcu Tarafından Mektup" (sy. 
52) ve "Diyojen Tarafından İlan" (sy. 179) 
Ebüzziya Tevfik; "Matbuat" (sy. 36) , "Ti
yatro" (sy. 44). "Sadr-ı Sabık Müteveffa 
Ali Paşa Merhumun Vasiyetnamesi" (sy. 
51). "Serbesti-i MatbOat" (sy 54). "Vasi
yetname" (sy. 59). "Vasiyetname Mahke
mesinden" (sy 61). "İhtar" (sy 63), "Bul
gar Meselesinin Hitamı" (sy 122), "Bul
gar ve Hason Meselelerinin Neticesi" (sy. 
123). "Haddin Varsa Bir Meslek Tut da 
Onda Devam Et!" (sy 127). "Meraklı Bir 

Diyojen gazetesinin 25 Mart 1287 ve 14 sayılı nüshasının 

ilk sayfas ı 
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DİYOJEN 

Beyin Sevgili Kedisi Hakkında Söylediği 
Mersiye-i Mütehassirane" (sy. 128), "Ke
di Mersiyesine Erbab-ı Kalemden Bir Za
tın Naziresidir" (sy. 132), "Kapitülasyon
lar" (sy. 166) başlıklı yazılarla başlıksız 

olup daha sonra Ebüzziya Tevfik tara
fından tesbit edilen casusluğa dair ma
kale (sy. 55) Namık Kemal tarafından ka
leme alınmıştır. Teadar Kasab ise tefri
ka olarak yayımlanan "Monte Kristo" ro
manını Fransızca'dan tercüme etmiş (sy. 
66-123), bundan önce de Voltaire'in Mik
romega adlı eseri dergide tefrika olarak 
verilmiştir (sy. 62-68) 

Mahmud Nedim Paşa'nın azlinden son
ra (31 Temmuz 1872) Diyojen'deki (sy. 
124'ten itibaren) makale ve fıkraların bü
yük bir kısmının Namık Kemal tarafın
dan kaleme alındığı kabul edilir. Ancak 
Ali Bey'in Diyojen'deki mizahi yazı tar
zı Namık Kemal'inkine çok benzediğin
den bazı yazıların kime ait olduğu ke
sin olarak tesbit edilememektedir. Ka
leme aldıkları yazıların adları bilinme
mekle beraber Menapirzade NOri Bey 
ve Kayazade Reşad Bey de yazı heye
tinde bulunmuştur. Bu ekip Yeni Os
manlılar ruhunu ve daha önce bu yol
da verdikleri mücadeleyi yazılarıyla de
vam ettirmiştir. Dergide işlenen konu
lar arasında üzerinde ısrarla durulan
lar devrin dahilf, siyasf ve sosyal olay
larıdır. O sırada Ermeni cemaati Haso
nist-Antihasonist olarak ikiye ayrılmış, 
Rum ve Bulgar Ortodoks kiliseleri çatış
maya girmişti. Bu bakımdan patriklerin 
birbirlerinin mensuplarını aforoz etme
leri yanında tatlı su Frenkler' inin Paris 
belediyesini örnek alarak istanbul bele
diyesini kurmaya ve şehre atlı tramvay 
şebekesi tesisine uğraşmalarının sebep 
olduğu yolsuzluklar ele alınıyordu. Ga
zetede okuyucu mektupları da "Bir Va
raka" başlığı altında verilmiştir. Yazı he
yeti tarafından, o devirde tiyatrolarda 
oynanan yabancı piyeslerin tercümeleri
nin Türk cemiyet hayatı açısından uy
gun görülmediği, bunların yerine Türk
çe telif eserler ortaya konması gerekti
ğini belirten ilk yazılar da burada yazıl
mıştır. Diyojen bir mizah dergisi oldu
ğu halde sadece üç defa karikatür ya
yımlamıştır. Bunlar, Ermeni harfleriyle 
yayımlanan Türkçe Manzı1me-i Efkar 
gazetesinin sahibi Panosyan'la (sy. 74) 
atlı tramvay (sy. 121 ), sadaret ve hükü
met değişmesiyle (sy. 123) ilgili karika
türlerdiL 

Diyojen devrin bütün gazetelerinin 
aksine çok sade bir dil kullanıyor. yazısı 
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ağdalı olanlarla günlük konuşmalarına 
Fransızca kelimeler katma meraklılarını 
alaya alıyordu. Ayrıca azınlık ve tatlısu 
Frenkler'inin yayımladıkları gazeteler ve 
onların çıkarmaya uğraştıkları mesele
ler yanında Hidiv İsmail Paşa'nın Mısır' ı 
ele geçirme çabalarına şiddetle karşı çı
kıyordu. Dış politikada sürdürdüğü mü
cadele ise o yıllarda görülen Rusya'nın 
Avrupa siyasetine hakim olma teşebbüs
lerine karşı idi. 

Diyojen 'in makale ve fıkralarının he
men hepsi, memleketin siyasi ve sos
yal hayatı hakkında mizahf üslupta ten
kit ve tarizlerdir. Bu yazılar ve manzum 
taşlamalar mizah havasında olmasına 

rağmen devrin anlayış ve tenkide ta
hammül sınırlarını aşan ağırlıktadır. Bu 
yüzden de matbuat müdürlüğü zaman 
zaman dergiye ihtarlarda bulunmuş

tur. Hükümet bu ihtarlara uyulmadığı
nı ileri sürerek dergiyi dört defa kapat
mış, beşineide ise imtiyazını iptal ede
rek yayımını yasaklamıştır. İlk kapatıl
ma süresi elli gündür. 4. sayıda çıkan, 
Bağdat'ı ziyaret eden İran şahının mal
yetinin 1 0.000 insan ve 20.000 hayvan
dan ibaret olduğunu belirten mizahi ya
zıda "mübalağada bulunmak" suç sa
yılmıştır. İkinci kapatılma on iki gün 
sürmüştür. 14. sayıdaki "konağın su ha
zinesinin boşalmış ve farelerin doluş

muş olduğu" fıkrası "devlet hazinesinin 
kastedilmesi" şeklinde yorumlanınca ga
zete kapatılmıştır. On bir günlük üçün
cü kapatılma, 129. sayıda Fransız bası
nından tercüme edilen, "bir Fransız kı
zının kendisine kazık cezası uygulayarak 
intiharı"nı nakletmesi sebebiyledir ve bu 
haber "adaba mugayir" sayılmıştır. Dör
düncü kapatılma ise iki aylıktır. 123. sa
yıda "Bulgar ve Hasan Meselelerinin Ne
ticesi" adlı makalede, hükümet icraatına 
dair mizahi yazı ve aynı nüshada gaze
telerin iktidardan uzaklaştırılanları (Mah
mud Nedim Paşa kabinesil kötülernesi ve 
yerlerine getirilenleri (Midhat Paşa kabi
nesil methetmesi adetini kınayan kari
katürü "hükümete dakunacak tezyif ma
kalesi ve resmi" sayılmıştır. Beşinci ka
patılma ve imtiyazının iptali ile yayımı
nın durdurulması ise 179, 180 ve 182. 
sayılarda , mizahf olarak Mısır Hidivi is
mail Paşa ve Rus Çarı Aleksandr ağzın
dan birbirlerine ve Rusya Hariciye Na
zırı Gorçakof ağzından Türkiye sefiri İg
natiyev'e yazılan mektupların "tanınmış 

kimselerin haysiyetine dokunmuş oldu
ğu" kanaatine varıldığından 183. sayıda 
olmuştur. 

Mizahf yazılarıyla hükümetin yanlış

lıkları, huzursuzluğa yol açan icraatı ve 
suistimaller hakkında halkın gözünü aç
mak hususunda derginin yapmış oldu
ğu hizmeti o devirde ciddi basın yapa
mamıştır. 

İstanbul' da Beyazıt Devlet, Atatürk 
ve Hakkı Tarık Us kütüphanelerinde bu
lunan Diyojen koleksiyonu, devrin sos
yal hayatındaki çeşitli meseleler, mem
leketin karşı karşıya bulunduğu tehli
keler, bir kısım azınlık ve Türk basını 
temsilcisinin cehalet ve hıyanetlerini or
taya koyması ile hükümetin basın hürri
yet! anlayışı konusunda fikir edinilecek 
son derece önemli bir kaynaktır. 
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Iii ZiYAD EsüzziYA 

DİYÜBEND 

( ~Y..~) 

Hindistan'da 
Utar Pradeş eyaJetinin 

Seharenpılı idari bölgesinde 
Darülulılın adlı İslami eğitim ve 
öğretim kurumuyla tanınan 

bir yerleşim merkezi 
(bk. DARÜLULÜM). 

DİZDAR 

(.Jb.J~) 

Türk-İslam devletlerinde 
kale muhafazası ve idaresinden 

sorumlu görevli. 

_j 

_j 

"Kale, hisar" anlamına gelen Farsça 
diz kelimesinden türetilmiştir. Kale mu
hafızlarının kumandanı durumunda bu
lunan dizdar, Türk - İslam şehirlerinde 
kalenin sadece bir askeri mevki olmak
tan çıkması ile askeri görevinin yanı sıra 


