^*C«

ıteli/T ; Politik ve ideolojik saikle işlenmeydi

UYUŞM-AZMK MAHKMESİ

sıkıyönetim ilanına neden olan suçlarla genel •

CIZA BÖLÜMÜ

ortak amaç içerisinde

bağlantılı bulunmayan su

Esas

ra ait davaların Adli

Yargı yerinde görülmesi ,

Ko î I 90O/13 I

Karar Mo s 1980/219

r eletiği hk.
K ARAR

Davacı

î

K*K*

Sanık

: Mehmet Ali Berdibek

0 li A Y

: Kadıköy C»Savcılığı'nca 14*3*1977 günlü iddianamede "Sanığın,hadise

gecesi (10*3*1977)Yeşilsaray İşhanı içerisinde bulunan Feza Gteli'ne oıkarken-Yaş asin K
münizm,kahrolsun diktatörlük ve Türkiye-diye bağırarak?'koıaünİ3mi övdüğü belirtilmiş ve i
nığın Türk Cesa Yasası*nan 142/ l-4*maddeleri ııyarmca cezalandırılması istemiyle Kadıkö;
Ağır Ceza Maiıker.esi*ne kamu davası açılmıştır,
Kadıköy 2* Ağır Cesa Mahkemesi,Sanığın,Türk Ceza ¥asası*nın 142/l-4»maddeleri •
rınca bir sene müddetle ağır hapisle cezalandırılmasına dair verdimi 12 . 7.1978 günlü, 19‘
139 karar sayılı hükmü,Yargit ay 9 . Ceza Eairesi*nin 21.11.19 78 günlü I 97S/4I 3O-43H say
ilamı ile eksik soruşturma nedeni ile bozulması üzerine; 25. 6.19 79 gününde 1978/319 esas
I 979A 9O sayı ilejSuçun,sıkıyönetim ilanına neden olan suçlardan bulunduğu gerekçesiyle
görevsizlik kararı vermiştir*
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı iskeri Mahkemesi, 10.8 .1979 gününde, 1979/962-9
sayı ileıSaaığın üzerine atılan suçun,sıkıyönetim ilanına neden olan suçlar türünden b
lunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir*
Böylece,Kadıköy 2*Ağır Cesa Mahkemesi ile İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Âsk
Mahkemesi'nin,tarafları,kanusu ve nedeni aynı olan davada verdikler i,kes ini eş en görevsi
lik kararları arasında,2247 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde belirtile olısnsuz görev uyu
maslığı doğmuştur*
VI GHOCy-j i Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mah
kemesi Ceza BölümüjBaşkan âhaet E* Boyacıoğlu,Üye Fethi özdural, İsmail Oğuz»^akkı Müder
oğlu,Orhan Erdem,Servet Tüsün ve ismet Onur'un katıldığı 30.6*1980 günlü oturumda,geçic
raportör Hüseyin Çakıroğlu’nun raporu ile dosyadaki belgeler,Cumhuriyet Saşsavcılı ji il
Iskeri Yargıtay Başsavcılığı*nın .askeri Yargı’nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazı
rı okunduktaajfoturuma Cumhuriyet Başsavcısı yerine katilen Yardımcı Burmuş ûanioğLu'nua
aynı doğrultudaki sözlü açıklaması dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü»
Sanığın eyjemi komünizmi övmedir.Sözlükte övme bir şeyin ijri^iklerini söyleyer
değerini bel irtme.meth ve sena etme anlamına gelmektedir«Bu nedenle komünizmi propagsnd
smda t arkl 1 ve ona nazaran eylemi ikinci plana iten ve düşünsel durumu on plana çıkars
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"bir nitelik taşır*îiitekim propaganda,herhangi bir düşünceyi veya b ir fikri yaymak ve ond

yana olanları çoğaltmak için s öz, yazı, resim veya başka araçlarla insanları etkilemek an
lamına gelir «Bu nedenle komünizmi övme’yi kişiselliği ve özelliği ağır basan bir suç tür;
olarak kabul etmek yerinde olur «Kaldiki sanık amadır ve alkollü olarak üç sene önce komü?
nizmi övme suçunu işi emişt ir. İşi eniş biçimi ve nedeni böylece açıklanan komünizmi w0îfi sı
şu, sıkıyönetim ilanına neden olan Anayasa’nın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel
hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik ve yaygın şiddet eyl enierinin kökenini ol:
turaçak nitelikte ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinin el koyduğu suçlarla genel ve orta]
amaç içerisinde bağlantılı görülemediğinde*; gerek Anayasa’nın 124#»gerek sıkıyönetim mah
kemelerinin görevlerini belirleyen 1402 sayılı Yasa’nın 13* ve 15# maddeleri hükümlerine
göre,bu davanın âdi i Yargı yerinde görülmesi gerekir.
Bu nedenle Kadıköy 2#Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararanın kaldırılması!
karar verilmelidir*
SCMUÇ : Aniaşmazl i ğ i n , n it el iğine göre Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiğine/
nedenle Kadıköy 2»Ağır Ceza Mahkemesi*nin 25»6.1979 günlüjBsas 1978/f319,kararl979/l90 sa
yılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,30*6.1980 gününde kesin olarak oybirliğiyle ka
rar verildi.
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