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; 1-Sanığm sorumlu

yazı işleri müdürü olduğu Kurtuluş Gazetesi'nin

22 . 2 . 19T8 günlü sayısında, (I'-Lİ'jKontregella ve devlet)başlıklı yazıda,devletin emniyet
ve muhafaza kuvvetlerinin tahkir ve tezyif edildiği ileri sürülerek T.C.K.nun 159/ 1 . ,
173/. maddelerle cezalandırılması istemiyle Ankara C.Savcılığı'nca hakkında kamu davası
açılmıştır.
2-Aynt sanığın,aynı gazetenin,aynı günlü sayısında,yıkıcı propaganda yapıldığa,
(Kürdistan’da Anti—sömürgeci mücadelenin bayrağını yükseltelim.)başlıklı yazıda,bölücü
lük propagandası yapıldığı ve (Ulaş Eardakçı gösterilerle anıldı^başlıklı yazıda,yasa
nın cürüm saydığı fiilin övüldüğü ileri sürülerek,T.C.K.nun 142/1-2-6.,142/3-6.,132.,
maddelerle cezalandırılması istemiyle Ankara C.Savcılı' ı'nca ayrı bir iddianame ile hakkıhda kamu davası açılmıştır.
»
Her iki dava Ankara 5» Ağır Ceza Mahkemesi nce birleştirilmiştir.
Ankara 5« Ağır Ceza Mahkemesi, 21.5.1979 gününde,esas 1978/153,karar 1979/149
sayı ile,suçun,sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan bulunduğu,gerekçesiyle görev
sizlik kararı vermiştir.
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi ; 5 .3 .1 9 8i gününde,esas

1980/ 599 »fcarar 1 9 8 1/171 sayı ile,suçun,sıkıyönetim ilanından üç aydan önce işlendiği ve
sıkıyönetim askeri mahkemesinde görülen bir dava ile bağlantılı bulunmadığı nedeniyle
görevsizlik kararı vermiştir.
Bu kararın yetkili komutan tarafından temyiz edilmesi üzerine,Askerî Yargıtay
l.Dairesi 24.4.198i gününde,1981/142—126 sayı ile (sanık hakkında sıkıyönetim askeri
mahkemelerinde açılmış herhangi bir kamu davacının mevcut olup olmadığı,müsnet suçların
bu davalarla umumi ve müşterek gaye içerisinde işlenip işlenmediği hususları araştırılıp tartışılmadan karara varılması noksan soruşturma vasfında görüldüğünden) görevsizlik
kararını bozmuştur.
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi,1 7 .9 »198i

gününde,198 i/

388-815 sayı ilejyapılan incelemede sanık hakkında Ankara Sıkıyönetiıg Askeri Savcılığınd
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dosyadan takipsizlik kararı verildiği,Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri

Mahkemesinde derdest olan ve incelenen 1979/764 esas sayılı dosyada,I8 . I . I 978 günü iş
lenen o suça ait olay ile bu dava arasında rabıta ve organik bağ olmadığının anlaşıldı
ğı ve sıkıyönetim ilanından üç aydan önce işlenen bu suça ait davanın Adli Yargı yerin
de görülmesi gerektiği belirtilerek görevsizlik kararı verilmiştir.
Böylece her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında, 2247 sayı
lı Yasa'nın 14» maddesinde belirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.
İNCELEKE..VE GEREKÇE : ıpürk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mah
kemesi Ceza Bölümü,Ahmet H. Boyacıoğlu'nun Başkanlığı'nda,Fethi özdural,İsmail Oğuz,Şeref Tolungüç,Orhan Erdem,Orhan Ertosun ve Haşan Çelikkale'nin katılfcaları ile yaptığı
25.1.1982 günlü oturumda,geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki bel
geler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Askeri,Askeri Yargıtay Başsavcılı ı'nın ise Adli Yargı'nın görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan;toplantıya,Cumhuriyet Baş
savcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine
katılan Yardımcı Ferhat Ferhanoğlu'nun Askeri Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığa atılı suçların amacı,cumhuriyeti,vatan ve milletin bağımsızlığını,
bölünmezliğini, bütünlüğünü,milli güvenliği tehlikeye düşürmeye temel hak ve özgürlükleri
ortadan kaldırmaya yönelik olduğundan,bu suçların MGK'nin 7 sayılı Kararı'nın A, maddesi
kapsamına girdiği,böylece sıkyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunduğu açık
ça ortadadır,
Hemekadar bu suçlar,sıkıjrönetim ilanından üç aydan daha önce işlendiğinden
1402 sayılı Yasa'nın 13/a maddesi kapsamı dışında kalmakta ise de,İçişleri Bakanlığının
cevap yazısında,Kurtuluş Gazetesi'nin yasa dışı THKP-C/Kurtuluş örgütünün yayın

organı

olduğunun bildirilmesine,öumhuriyet Başsavcılığı'nın düşünce yazısında da adı geçen
gazetenin■KAWA örgütünün yayın organı olduğu belirtilmesine ve bu örgütler hakkında
sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan davaların bulunduğu bilinmesine göre,
adı geçen maddenin (b) bendindeki organik ve örgütsel somut bağlantı bulunması koşulu
gerçekleşmiştir.
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Bu nedenle,davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi ve Ankara Sıkıyönetim Komutan

lığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi
gerekir.
SONUÇ : A nlaşm azlığın,n iteliğin e göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiği
n e , "bu nedenle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 7»9*1981 günlü,

1981 / 388—815 sayılı gö revsizlik kararının k a ld ırılm asına, 25 * 1.1982 gününde kesin olarak
oy birliğ iyle karar v e r i l d i .
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