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Tarihe geçen davalar
Kimisi bağnaz dinci, kimisi rkç, kimisi siyasal nedenlerle suçlananlarn yaptklar
savunmalar, insanlk tarihinin belleğinde birer aydnlanma belgesi olarak yer almştr
Dr. ALEV COŞKUN

İnsanlk tarihi boyunca unutulmayan büyük davalar vardr.
Kimisi bağnaz dinci, kimisi rkç,
kimisi siyasal nedenlerle suçlananlarn yaptklar savunmalar, insanlk
tarihinin belleğinde birer aydnlanma
belgesi olarak yer almştr. Onlar
suçlayan savclar ve onlar mahkûm
eden özel mahkemeler ise olumsuz
yönleriyle ve kimi zaman lanetlenerek tarihe geçmiştir.
Bu büyük davalarn birincisi, kuşkusuz M.Ö. 400 yllarnda Atina’da
yaşamş olan ünlü filozof Sokrates’in
davasdr. Her türlü edinilmiş bilgiyi yadsyan bir düşünceden yola çkan Sokrates, kullandğ diyalektik
metotla ve soru sorarak insanlarn
gerçek bilgiye sahip olmadklarn kantlyordu. Nesnel düşünceye ulaşmay sağlayan yolun insann kendi
akl olduğunu savunuyordu.
Gelenekleri sarsmak, sitenin tanrlarndan farkl tanrlar yüceltmek
ve gençliği yoldan çkarmak suçlamasyla hakknda dava açld. Kurulan özel mahkemede yargland,
ama düşüncelerinden ödün vermedi,
sonunda ölüme mahkûm edildi. Baldran zehrini içerken, baş dik olarak
ölümü soğukkanllkla karşlad.
Bugün Sokrates’i 2400 yl önce
mahkûm eden mahkeme olumsuz
bir biçimde anlyor ama, Sokrates

Socrates, baldıran zehrini
içerken, başı dik olarak ölümü
soğukkanlılıkla karşıladı.

akln terazisinin öne çkarlmas bağlamnda taçlandrlyor. Onun için ünlü filozof Kant “aklın ideali”, Hegel ise “insanlık kahramanı” deyimlerini kullandlar.

Galileo’nun
yargılanması
Kuşkusuz, insanlk tarihine geçen
bir başka büyük dava, ünlü İtalyan fizikçi ve astronom Galileo Gali-

DREYFUS DAVASI
İnsanlk tarihinde bir başka büyük dram olarak geçen dava Dreyfus davasdr.
1894-1906 yllar arasnda, Fransz kamuoyunun ikiye bölünmesine neden olan, hukuka aykr, şövenist ve bir siyasal skandal olan
bu davadan ksaca söz etmemiz gerekiyor.
Fransz haberalma servisi, Paris’teki Alman askeri ataşesinin kâğt sepetinde yaptğ bir araştrmada, “Fransız milli savunmasına ait gizli belgelerle ilgili imzasız bir yazı bulunduğunu” açklar. (Evet imzasz kâğt size bir şeyler anmsatyor mu?)
1894’te bu imzasz kâğttaki yaznn, el yazsna benzerliği iddiasyla Fransz ordusunda subay olan Yahudi asll Dreyfus suçlanr. Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ne gönderilen Dreyfus,
kendisine gösterilmeyen belgelere dayanlarak ömür boyu hapisle cezalandrld ve bir adaya sürgüne gönderildi.
Ünlü Fransz yazar Emile Zola, konu üzerine eğildi ve 4 yl
sonra 1898’de Fransz Cumhurbaşkan’na hitaben “Suçluyorum”
başlğyla bir mektup yaymlad. Zola, bu açk mektubunda, Dreyfus’u kant olmakszn mahkûm ettiği için Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ni ağr bir dille suçluyordu. Dava kamuoyuna yansd. Bu suçlayc açklamas nedeniyle bu kez yazar Emile Zola bir yl hapis ve 3000 frank para cezasna mahkûm edildi. Ancak Zola’ya verilen bu hapis cezas Fransz kamuoyunu ikiye böldü. İnsan haklar, kişisel özgürlük savunucular, solcular, demokrat aydnlar bir yanda, “vatanın yüksek menfaatlerini” düşünenler öte yanda yer aldlar.
Kamuoyunun basks sonucu Dreyfus’u suçlayan belge bilirkişi
heyetine gönderildi ve Dreyfus davasnn omurgasn oluşturan,
suçlayc, imzasz belgenin sahte olduğu ispatland. Bu sahte belgeyi düzenleyen Albay Henry dayanamayp intihar etti. Yargtay
davann yeniden baklmasna karar verdi. 1899’da Dreyfus, Harp
Divan’nca yeniden yargland. Bu kez hafifletici sebeplerle, ömürboyu hapis cezas 10 yl hapse çevrildi. Kamuoyu basksyla ksa bir süre sonra serbest brakld, ancak hâlâ suçlu saylyordu.
Aydnlarn basks sürüyordu, 1904’te Dreyfus davasnn yeniden baklmas kararlaştrld ve 1906’da Fransz Yargtay tarafndan Dreyfus’u mahkûm eden ilk karar iptal edildi. Dreyfus akland, yeniden orduya alnarak “Legion D’honneur” nişan ile ödüllendirildi.
Bu davaya bakan ve Dreyfus’u haksz yere mahkûm eden mahkeme heyeti bütün dünyada suçland ve suçlanyor
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Güneş’in etrafında dönüyor, Güneş, Ay ve yıldızların tüm evrene
hizmet etmekten başka işlevleri
yoktur” dediği için, 1633 ylnda
“din dogmalarına karşı geldiği” gerekçesiyle Papalk tarafndan özel
olarak kurulan Roma Engizisyon
Mahkemesi’nin önüne çkarld.
Roma Engizisyon Mahkeme Kurulu özel giysileriyle kürsüde yerlerini almşt. Galile, savunmasnda

NESİMİ VE ENEL HAK

CALAS DAVASI
Kuşkusuz insanlk tarihine geçen diğer önemli bir dava,
1761’deki “Calas davası”dr. Bu dava, dinsel bağnazlk yüzünden açlmş bir dava ve işlenmiş büyük adli hata olarak tarihe geçmiştir. 1761’de Fransa’da Toulouse kentinde kumaş ticareti yapan ve Protestanlğa geçen Calas’n oğlu Antonie babasnn dükkânnda aslmş olarak bulundu. Dinsel bağnazlğn körüklediği bir iftira kampanyas ile Calas’n Katolikliği
benimsememesi nedeniyle oğlunu öldürdüğü ileri sürüldü. Özel
mahkemedeki duruşmalar sonunda Calas tekerlek işkencesine mahkûm edildi. Bu cezaya çarptrlan suçlu, sahne gibi yüksek bir platformda bir araba tekerleğine bağlanyor, herkesin
gözü önünde bir piyesin sahneye konulmas gibi bir yandan
tekerlekle sklyor, öte yandan da elinde bir demir çubuk bulunan cellat tarafndan ölünceye kadar dövülüyordu.
Sonunda Calas’a verilen ölüm cezas bu anlatldğ biçimde infaz edildi.
Bu olaydan etkilenen ünlü Fransz aydnlanma felsefecisi
Voltaire, iki yl sonra Traite’de latolerance (Hoşgörü Üzerine İnceleme) (1763) adl kitabn yazarak bir kampanya başlatt. Bir yl sonra 1764’te, davann yeniden görülmesini sağlad ve Calas’ kurulan büyük mahkeme önünde bizzat savundu.
Suçlamalarn aslsz olduğunu kantlad ve beraat ettirerek
öldürülen Calas’n onurunu tarih önünde iade ettirdi.

lei’nin yarglandğ davadr.
Galilei, dünyamzn sanldğ gibi
evrenin merkezi olmadğn, tersine
uzaydaki yldzlarn güneşin çevresinde dolandğn gösteren bilimsel
kantlar ortaya koydu. Herkesin anlamas için Latince değil, İtalyanca
yazdğ ‘Konuşmalar’ adl kitabnda bu konular işledi... Ama kutsal kitap İncil’in dediklerine ve dinsel
dogmalara karş çktğ ve “Dünya

15. yüzylda yaşayan şair ve düşünür Nesimi Vahdet-i Vücut (Varlğn bütünlüğü)
görüşünü savunmuştur.
Hallac- Mansur’un “enel-Hak” düşüncesi için “Mansur Enelhak söyledi,
“Haktır sözü Hak söyledi” şiirini yazdğ

Balbay

Haberal

Doğan

Perinçek

için şeriata aykr hareket etmekle suçland.
Halep’te tutukland, uzun süre tutukevinde kald, sonra derisi yüzülerek vahşice öldürüldü.
Şimdi onu tutuklayan, onu yarglayan,
onun derisini yüzenler lanetleniyor. Ama
Nesimi bugün dünyadaki milyonlarca Bektaşi tarafndan şehit kabul ediliyor. İnsanlk tarafndan kahraman olarak anlyor.
şa, kabul ettirdiği anayasann 113. maddesine dayanlarak azledildi ve yurtdşna sürüldü.
Bir süre sonra tutukland. Padişah Abdülhamit kendi oturduğu sarayda özel bir mahkeme
oluşturdu. Yıldız Mahkemesi adl bu ‘özel
mahkemede’ hakkndaki suçlamalar çürütmesine karşn, önyargl ve padişaha bağl
yargçlar tarafndan Mithat Paşa ölüm cezasna çarptrld. Padişah tarafndan cezas sürgüne
çevrilen Mithat Paşa önce Cidde’ye, sonra Taif zindanlarna gönderildi. 1884’te Abdülhamit’in emriyle Taif zindanlarnda boğularak öldürüldü.
Mithat Paşa’nn kemikleri 1951’de Türkiye’ye
getirildi ve Şişli’deki Abide-i Hürriyet Meydanı’na gömüldü. Pekiyi bugün Mithat Paşa’y mahkûm eden yargçlar kurulu hakknda
olumlu bir yaz, bir satr bulunabilir mi?
Ama Mithat Paşa bir hürriyet kahraman, bir
devlet adam, bir anayasa devrimcisi olarak tarihte güçlü yerini almş bulunuyor.
Bu davalardan çkaracağmz sonuç şudur:
İnsanlk tarihinin bu büyük ama adaletsiz davalar daima ibretle anlyor. Adaletsiz yarglamalar lanetleniyor. Haksz yarglananlar sonunda kahraman oluyorlar...

MİTHAT PAŞA
Ülkemizin siyasal yaşamnda skandal siyasal
davalar çoktur. Burada 12 Mart’n, 12 Eylül’ün
adil olmayan dramatik davalarndan söz edersek,
bu yaznn günlerce sürmesi gerekir. Ancak tarihimizde önemli yeri olan Mithat Paşa’nn mahkûm edilip Taif zindanlarnda boğulmasna ksaca değinmeliyiz.
Mithat Paşa, 1822-1884 yllarnda yaşayan büyük bir devlet adamdr. Onun, Tuna, Edirne,
Bağdat, Selanik, Suriye ve Aydn Valisi olarak
yaptklar saymakla bitmez. Şu anda Türkiye’nin
en büyük devlet bankas olan Ziraat Bankas’nn
kuruluşuna öncülük etmiştir, unutulmayan büyük bir devlet adamdr.
Ancak onun en büyük başars, Osmanl Devleti’nin ilk anayasas “Kanuni Esasi”yi gerçekleştirip 1876’da ilan ettirmesi ve I. Meşrutiyet devrimini başlatmasdr.
Mithat Paşa’nn etkisi ve gücüyle I. Meşrutiyet’i ilan eden padişah Abdülhamit, ayn zamanda Mithat Paşa’y sadrazam yapt
(19.12.1876). Ancak bir süre sonra Mithat Pa-

SİLİVRİ DAVALARI
Özkan

“beden sağlığının acınacak durumda” olduğundan ve yaşllğndan söz etti. Bu durum, bütün dünya ansiklopedilerinde şöyle betimleniyor:
“Roma Katolik Kilisesi’nin
müthiş gücü 69 yaşındaki ihtiyar
Galilei’ye karşı mevzilenmişti.”
Engizisyon mahkemeleri çok gaddard. Zaman da çok zalimdi, diri diri yaklma kararlarn göz krpmadan veriyorlard.
İşkence ve diri diri yaklma tehdit ve basks altndaki ünlü âlimden,
uğruna ömrünü harcadğ “Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğü” yolundaki düşüncesini reddetmesi isteniyordu.
Sonunda Galilei, diri diri yaklmaktan kurtulmak için diz çökerek
“biat” etmek zorunda brakld.
1633 ylnda sadece 20 gün süren
davada Galilei, yargçlar önünde diz
çöküşten doğrulurken, ayağn sessizce yere vurmuş ve “Eppur, si
muove!” (Ama yine de Dünya dönüyor) demişti.
Biat ettiği için diri diri yaklmaktan kurtuldu. Ömür boyu hapse mahkûm oldu, Büyük Dünya
Sistemi Üzerine Konuşmalar adl yapt yasakland ve yakld.
Ama ve değişti? Bugün o Engizisyon Mahkemesi lanetle anlyor,
Galilei ise dünya bilim tarihinin en
üst noktasnda yaşyor.

Silivri’de görülen davalar da binlerce sayfadan oluşan iddianameler üzerine bina edilmiş, siyasal davalardr.
Silivri davalarnda her şeye karşn, atl suç
sanklar birer birer özgürlüklerine kavuşuyorlar. Kuşkusuz bir gün hepsi beraat edecek
ve dşarya çkacaklar.
Silivri davalarnn tarihe geçecek birçok yan ve hukuksal boyutu var.
Ama bu davann tarihe geçecek en önemli ve köşeli yan nedir?
Kanmzca, ileride bugünlerin tarihini yazacak tarihçiler, hukukçular, siyaset bilimciler davann çeşitli yanlarn inceleyeceklerdir. Ama davann sanklarnn hiçbirisi mahkeme önünde diz çökmedi, boyun eğmedi. Bu
husus en önemli olgu olarak tarihe geçecektir. Hiçbirisi bask altnda kalan büyük bilim
adam Galilei gibi diz çökmediler.
Bilim adam, üniversite kurucusu, uluslararas üne sahip büyük doktor Prof. Haberal,
gazeteci Balbay ve Özkan, sendikac Özbek,
İşçi Partisi Genel Başkan Perinçek, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Hilmioğlu, TSK
mensuplar Çetin Doğan, Dursun Çiçek ve
isimlerini sayamadğm diğerleri hiçbir duraksama göstermediler.
Prof. Haberal’n hastane odasndan yaptğ savunma unutulur mu?
Balbay’n, Özkan’n hemen her celse sergiledikleri dik duruş unutulur mu?
Perinçek’in davay temelinden sarsan savunmas, Sevgili İlhan Ağabey’in vefat etmeseydi mahkeme önünde yapacağ, ama son-

radan Cumhuriyet’te yaymlanan tarihsel savunmas unutulur mu?
Bir gün gelecek, Silivri Mahkemesi önünde yaplan savunmalar, ayn Sokrates’in, Galilei’nin özel mahkemelerde yaptğ savunmalar gibi...
Tpk, ünlü filozof Voltaire’in, işkence ile
öldürülen Calas’n onurunu geriye kazanmak
için, Emil Zola’nn Dreyfus’e yaplan hakszlğ ortaya koymak için yaptklar savunmalar ve yazdklar açk mektuplar gibi...
Tpk, Nesimi’nin dik duruşu gibi...
Tpk, Mithat Paşa’nn Yldz Özel Mahkemesi’nde yaptğ savunma gibi...
Tpk 12 Mart’ta aydnlarn yarglandğ davalardaki yaplan savunmalar gibi...
Tpk, 12 Eylül’de insanlk dş tutuklamalar
ve adaletsiz yarglamalar için yaplan savunmalar gibi, Silivri savunmalar da şimdiden özgürlük, hukuk ve adalet kütüphanemizde yerini almştr.
Bu yazmzda özetle sözünü ettiğimiz insanlk tarihine geçen bir davalardan kuşkusuz
çkaracağmz dersler vardr.
1- Özel mahkemeler, her türlü cezay verebilirler ama tarih boyunca lanetlenmişlerdir. Sokrates’in, Galilei’nin, Dreyfus’ün,
Nesimi’nin, Mithat Paşa’nn mahkemeleri gibi...
2- Özel mahkeme yargçlar, insanlk tarihine olumsuzluklarla geçerken, o mahkemelerde yarglananlar insanlk tarihinin baş köşelerinde taçlanmş bir biçimde anlmaktadrlar.
Bir an önce adalet, özgürlük, hukukun üstünlüğü için...
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