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Boşuna çırpınıyor!

B

URADA Aziz Nesin için yazdığım ve âr
daman henüz patlamamış her adamı ebedî
hicap ve sükûta mahkûm eden sekiz mad
denin vesikaları karşısında, o, ya susacak veya
gerçekten haklı ise ilk vereceği cevapta bu mad
delerin baştanbaşa uydurma olduğunu ortaya
koyacaktı. Bunu yapamadı. Bir çarıklı erkânı
harb ta'biyesiyle meseleyi esasından uzaklaştır
mağa ve müdafaa yerine tepeden tırnağa kadar
uydurulmuş dedikodularla mevzuu koyu bir
sis perdesi altında dağıtmağa çabaladı: Milliyet
te yazmak benim için şansmış; Ulunay’la bir
birimizi arkadan çekiştirir, yüz yüze gelince
sarmaş dolaş olurmuşuz; Ercüment Karacan
beni gazetesinde niçin çalıştınyormuş; ben vak
tiyle Rusya’ya gitmek istemişim, Sovyet Elçili
ğine müracaat etmişim, gidememişim; Yeni Sa
bah gazetesinden 10 bin lira almış, bir gazete
ciye iftiralar savuran yazılar yazmışım; Yeni
İstanbul gazetesine girmek istemişim, birkaç
yazı yazıp çıkarılmışım; «Zafer- ve «Havadis»
gazetelerine «O Adam - Bu Adam» imzalarıyla
fıkralar yazmak istemişim, reddedilmişim... Da
ha buna benzer delilden, vesikadan, isbat haysi
yetinden tamamiyle mahrum, günlerce süren
bir sürü uydurma ve saçma sapan sokak dedi
kodusu.
Habisin bütün iddiaları hiç bir (Tekrar edi
yorum: İliç bir) delile ve vesikaya dayanmıyor
ve hepsi yalaıı! Fakat bizim onun hakkındaki
hükümlerimiz Ağır Ceza, askeri mahkeme, Örfî
İdare Mahkemesi kararlarına ve daha birçok
vesikalara dayanıyor ve hepsi doğru.
Şimdi yine bu pespayeyi ensesinden tutup
ağız kalabalığına getirdiği mevzu dışı iftiralar
dan bu yana çekelim ve esasın önünde çöktü
relim:
Benim sekiz maddedeki iddiamın hülâsası
şudur: Bu herif azılı komünisttir, millî men
faatlerimizin düşmanıdır, suiistimal ve hırsızlık
larından dolayı ordudan atılmıştır.
Bunlara karşı gevelediği sözler yarı itiraf
ve yarı da inkâr kılıklı şaşkınlık, bocalama ve
ahmaklık çırpınışlarıdır. Gûya mendebur başka
birinin bir tercümesini üstüne aldığı için 16 aya
mahkûm olmuş. Bu tercümede komünistlik pro
pagandası yokmuş. Genç muharririne acımışmış da onun yerine bir buçuk sene hapislerde
yatmışmış. Amerika’dan ödiinç para alınmasını
tenkid eden bir yazısından dolayı da Örfî İdare
Mahkemesi tarafından sürgün edilmişmiş. İzin
lerin kaldırıldığı tarihte üç ere izin verdiği için
ordudan tard değil, ihraç olunmuşmuş. Bu saç
malara göre, komünist propagandası olmıyan
bir yazıdan dolayı Ağır Ceza Mahkemesi hak
sız yere onu 16 ay hapse mahkûm etmiş. Ame
rika’dan ödiinç para alınmasını tenkid gibi ma
sum bir düşüncesinden dolayı Örfî İdare Mah
kemesi haksız yere onu sürgün etmiş. Tümen
mahkemesi, üç ere izin vermek gibi ehemmiyetsiz
bir hatâsından dolayı haksız yere onu ordudan
ihraç etmiş. Demek iftira eden yalnız ben değil
mişim: Ağır Ceza Mahkemesi de, Örfî İdare
Mahkemesi de, A.keri Mahkeme de bu bed-

bahta hep iftira ye zulm etmişler. Çünkü sivil
ve askerî adalet —nedense!— bu ağızı süt ko
kan masum yavrucağın düşmanıdır.
Seni iblis, seni habis, seni mel’un, seni do
muz seni! Boşuna debelenme! Gel de şu resmî
(evet, hep resmî!) vesikaların altmdan kalk ba
kalım:
—

1

—

Aziz Nesin, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahke
mesinin 1950/22 esas ve 2 karar sayılı hükmüy
le komünizm lehinde propaganda yapmaktan suç
lu olanak 1 sene 4 ay ağır hapse ve ceza müdde
ti kadar İstanbulda emniyeti umumiye nezareti
altında bulunmasına 18 Ocak 1951 tarihinde ka
rar verilmiştir.
■ —

2

—

Aziz Nesin, ftıillî menfaatlere aykırı neşri
yat yapmak suçundan 12 Ağustos 1947 tarihinde
esas 56, karar 60 sayılı hükümle Örfî İdare Mah
kemesince 10 ay ağır hapse ve 3 ay 10 gün Bursada emniyet nezareti altında bulundurulmaya
mahkûm edilmiş ve her iki ceza infaz edilmiş
tir.
—3 —
1937 yılında Ankara Harb Okulundan As
teğmen olarak mezun olduktan sonra birçok
kıt’alarda vazife gören Aziz Nesin, 23. tümen is
tihkâm bölüğü komutan vekili bulunduğu sıra
da vazife ve selâhiyetini suiistimal (izinli erle
rin istihkaklarını zimmetine geçirmek) suçun
dan 23 üncü tümen askerî mahkemesince 3 ay,
10 gün müddetle hapse mahkûmiyetine ve ordUr
dan ihracına karar verilmiştir. Bu cezanın bir
kısmını tümen cezaevinde, diğer bir kısmını da
Sultanahmet cezaevinde çekmiştir.
★
Halkın, işçinin ve köylünün müdafaasını
yapar göründüğü halde, Mehmetçiğin tayınını
vc nafakasını çaldığı için hapislerde yatan ve
ordudan dışarı atılan, sonra yine Mehmetçiğin
Kore’deki kahramanlıklarına karşı Sovyetlerin
tarafını tutan, Marşal yardımına karşı hücuma
geçen Sovyet basınının ve ajanlarının kampan
yasına iştirâk ettiği için sürgünde ve hapiste
kalan, hâlâ birçok yazılarında, dine, millî duy
gulara, aile müessesesine ve bütün mukaddes
değerlere saldıran bu habis kaç türlü istihale
geçirir: Solucan olur, Mehmetçiğin bağırsağına
girer: kızıl mikrop olur, genç ve saf okuyucu
larının beynine girer; canbozhane ibişi olur,
soytarılık yoluyla propagandalarına devam eder;
nihayet domuz olup mukaddes bölgelere saldı
rırken avcının kurşunuyla beyninden vurulur,
sersemler, bir hayli çırpındıktan sonra da...
Günlerce hırlaya hırlaya, homurdana homurdana geberip gider!
ıııııııııı i i i i i i i i i i i i i i i i i m H İ İ ^ ^ B İ

Taha Toros Arşivi
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