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Bir habisin akıbeti
URADA, kendisine ağabeyce öğiidler ve
ren bir yazıma karşı, Aziz Nesin, bulun
duğu gazetede bana beş gün, sırtı sıra ve
sütun sütun cevap vermeğe uğraştı. H i; bir za
man komünist olmadığını ve herkese de, ona da
iftira savurduğumu tekrarladı. Mizacıma, kül
türüme, manevi hüviyetinle ait iddialar ortaya
attı. Benim kendini beğenmiş ve cahil bir adam
olduğum hükmünde hülâsasını bulan bu iddia
lar bütün mahutların dilinden düşmediği için,
basit cevaplarını başka bir yazıma bırakıyorum.
Esasa gelelim: Aziz Nesin komünist olmadı
ğım ve benim kendisine (herkese olduğu gibi!)
iftira attığımı iddia etmektedir. On altı ay hapse
mahkûm olduğunu itiraf ettikten sonra diyor ki:
•Ben, kendi yazımdan değil, başka birinin
bir çevirisinden ötürü mahkûm oldum. O yazı
Fransızca bir felsefe kitabının önsözünden çevi
riydi. Ben Fransızca bilmem. Tanıyanlar da be
nim Fransızca bilmediğimi bilirler. Bütün bun
ları mahkemede söyledim. Ama yalnız bir şeyi
söylemedim. O yazıyı çevireni... Onun adını ver
sem kurtulacaktım».
Böylece, dost hatırı İçin bir suçluyu kanun
dan sakladığını, adaleti ve mahkemeyi dolandır
dığım itiraf eden Aziz Nesin hakikatte okuyucu
larını dolandırmaktadır. Bu saçmalar saçması
müdafaanın baştanbaşa uydurma olduğunu şim
di göreceksiniz.
Ben hiç bir yazımda komünist olduğuna
dair elimde deliller ve vesikalar bulunmayan hiç
kimse için «malıuddur» hükmünü vermedim.
Komünistlikle elâkası olmadığını iddia eden
ve benim bir iftiracı olduğumu söyleyen Aziz
Nesin’in yalan dolanlarım ve mahiyetini şu debi
ve vesikalarla ortaya koyuyorum:
1.
Bu habis, Nâzım Hikmetten sonra Mos
kova’ya kaçan Sertel’lerin gazetelerinde uzun za
man günlük siyasi yazılar yazmıştır.
2.
Bu habis, Bulgaristan’a kaçarken vuru
lan komünist Sabahattin Ali ile ortak olarak
(Marko Paşa) adındaki komünist mizah gazete
sini çıkarmıştır. (Bu gazete birkaç kere toplattı
rılmış ve nihayet kapatılmıştır).
3.
Bu habis, Sertel’lerin halk tarafından ya
kılan ve hükümetçe kapatılan (Görüşler) adın
daki komünist dergisinde, kapatılan komünist
(Ses) dergisinde, kapatılan komünist (Gün) ve
(Zincirli Hürriyet) dergilerinde yazılar yazmış
tır.
4.
Bu habis, bahsettiği 16 ay mahkûmiye
tinden evvel, komünist faaliyetlerinden dolayı
Bursa’ya sürgün edilmiştir.
5.
Bu hâbis sürgünden döner dönmez çıkar
dığı «Baştan» adındaki gazetede komünist pro
pagandası yaptığım aynen şu satırlarla itiraf et
miştir: «Bu gazete bilindiği gibi Marxist kültü
rün halk arasında yayılması İçin çıkarılmaktadır».
Aynı sayıda Nâzım Hikmet’in resmi vardır. O sa
yı toplattırılmış ve bu gazete 27. sayısmda ka
patılmıştır.
6.
Bu habis, «Baştan» kapanınca, başka bi
rine «Yeni Baştan» adı altında bir imtiyaz aldır
mış ve bu yeni propaganda gazetesinin ikinci
sayısının dördüncü sayfasında «Baştan ve Yeni
Baştan« serlevhası altında «Bıraktığımız yerden
başlıyoruz» ikind serlevhasıyle bu gazeteyi de
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kendisinin çıkardığım imzasıyle ilân etmiştir,
Yeni Baştan gazetesinin 27-1. sayısmda Kari
Marks’m kocaman bir resmi ve kapitalin Türkçeye çevrilip gazetede yayınlanacağım müjdeleyen çerçeveli bir ilân birinci sayfayı kaplamaktadır. Gazete «İşçüerin kalbinde bir ayaklanma
hissi, mukavemet duygusu uyandırmak için»
çıktığım da ilân etmiştir.
7. Bu habis, iddia ettiği gibi, bir arkadaşımn yazışım üstüne aldığından dolayı değü, «Yeni Baştan» gazetesinin 1-4 sayılarında komünist
propagandası yaptığı için 16 aya mahkûm olmuştur.
^İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza
Usul Hukuk Doçenti Dr. Sahır Erman ve Umumi
Amme Hukuku Doçenti Dr. Tarık Z. Tunaya’dan mürekkep bir bilirkişi heyeti bu gazetenin
komünist propagandası yaptığı neticesine varmıştır,
BİLİRKİŞİ RAPORU
Rapor Aziz Nesin’in çıkardığı «Yeni Baştan»
gazetesinin dört sayısındaki propaganda yazılarım tahlil ettikten sonra, bu gazetede:
«Sovyet Rusya'nın Kore meselesi münasebetiyle tamamen haklı olduğu belirtilmektedir»
demiş ve «netice» olarak da aynen yu hükmü
vermiştir:
«Yukarıda takip ettiğimiz müşahedelere müsteniden heyetimiz (Yeni Baştan) gazetesinin sözü geçen sayılarında Leninizm ile ikmal edilmişi
bir Marksizm propagandası bulunduğuna kanidir. Dört sayı içinde propagandası yapılan doktrinin müesses hukukî, İçtimaî, siyasî, İktisadî
nizamı devirmeyi ve bir sınıfın diğeri üzerinde
tahakkümünü tesis etmeyi telkin edebilecek mahiyette bulunduğu kanaatine varmış bulunmaktayız».
8. Bu habis, Harb Okulunu bitirip ordumuza katıldıktan sonra, askeri birliğine ait keçileri
satarak parasını cebine attığı için ve ayrıca Çankın vilâyetinin Çerkeş kazasında subay olarak
bulunduğu sırada vukubulan büyük zelzelede
enkaz altından çıkan eşyayı zimmetine geçirerek
çapulculuk ettiği ve ölülerin altındaki eşyayı
çaldığı İçin subaylıktan tard ve hapse rnahHim
edildiğini milliyetçi gazete ve dergiler (Toprak,
Ocak...) neşir ve ilân ettikleri halde, gık diyememiş, hiç birine cevap verememiştir.
★
Komünistlikle alâkası olmadığına, kendisinin
bir ma’sum ve benim bir iftiracı olduğuma hakikî ma s umlan inandırmak için günlerce ve süt unlarca bana söven bu habis, avcının kurşunundan kaçmak için kendisini batakbğa atan yaban
domuzu yavrusu gibi debeleyip durmuş,
mukadder akıbetinden kurtulamamıştır.
Onun leşini böylece yere serdikten sonra,
şahsıma karşı mahutlar arasında müşterek iftiraları da ayrıca cevaplandıracağım.
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