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Sanı " m sorumlu yazı işleri müdürü olduğu (Halkın Yolu) gazetesinin

1-31.5.1977 günlü sayısında,komünizm ve milli duyguları zayıflatıcı propaganda
yaptığı devletin emniyet kuvvetlerini tahkir ettiği,Yasa*nin cürüm saydığı f i i l i övdüğü
ve halkı suç işlemeye tahrik ettiğ i,

2-16 . 8 .19 7 7 günlü sayısında,komünizm propagandası ve milli duyguları zayıflatı
cı propaganda yar tığı,komünizmi övdüğü,hükümetin ve adliyenin ve devletin emniyet kuvvet,
lerini tahkir ve tezyif ettiği,halkı suç işlemeye tahrik etti i ,

3-20 . 9 .19 7 7 günlü sayısında komünizm propagandası ve milli duyguları zayıflatı
cı propaganda yaptığı, hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif e ttiğ i, Yasa'nın cürü
saydığı f i i l i övdüğü,
4-31.1.1976 günlü sayısında,komünizm ve kürtçülük propagandası yaptığı,Atatürk
Kanununa muhalefette bulunduğu,hükümeti tahkir ve tezyif e ttiğ i,Yasa'nın cürüm saydığı
f i i l i ve komünizmi övdüğü,

5-24 . 5*1977 günlü sayısında,hükümeti,emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ve
tezyif ettiği,komünizm propagandası yaptığı,milli duyguları zayıflatıcı propaganda yap
tığı,komünizmi ve yasanın cürüm saydığı f i i l i övdüğü,

6-6 . 8 .19 7 7 günlü sayısında,komünizm propagandası ve milli duyguları zayıflatı
cı propaganda yaptığı hükümeti ve emniyet muhafaza kuvvetlerini tahrik ve tezyif ettiği,
halkı suç işlemeye tahrik ettiği,
7-23.8.1977 günlü sayısında,komünizm propagandası,mi İli duyguları zayıflatıcı
propaganda yaptığı,komünzmi ve Yasa'nın cürüm saydığı f i i l i övdüğü,hükümeti ve devletin
emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği,halkı suç işlemeye tahrik ettiğij

8-6 , 9*1977 günlü sayısında,komünizm propagandası yaptığı,milli duyguları zayıf,
latıcı veya yok edici propaganda yaptığı, hükümetin manevi şahsiyetini, devletin emniyet
muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği,halkı suç işlemeye tahrik etti;ri ,yasanın
cürüm saydığı f i i l i övdüğü,halkı yasalara karşı gelmeye teşvik e ttiğ i,
9-13*9*1977 günlü sayısında,komünizm propagandası yaptığı,milli duyguları za
yıflatıcı propaganda yaptığı,hükümeti ve emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ettiği,
halkı suç işlemeye oahrik et oic, i,;y a san m cürüm saydığı f i i l i ve komünizmi övdüğı^
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10-Aynı sanık tarafından hazırlanıp 31.10.1977 günü yayınlanan ( İşçileriKöylüle:
tüm çalışan halkımıza)"başlıklı bildiride,komünizm ve kürtçülük propagandası yaptığı,hü
kümet ve emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği,
İleri sürülerek her suç için ayrı ayrı olmak üzere Türk Ceza Kanunu’nun I 42/I-

6 . , 142/ 3-6 .,1 5 9 /1 .,3 1 1 /2 - 4 .,3 12/ 1-2 .,1 7 3 / 3 . ve 5816 sayılı Atatürk Kanunu’nun 1-6,madde
leriyle cezalandırılması istemiyle İstanbul C.Savcılığı’nca hakkında ayrı iddianamelerle

10 kamu davası açılmıştır.

I
Bu davalar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nde 4 ayrı davada birleştirilm iştir.
1-İstanbul 2 . Ağır Ceza Mahkemesi;2 0 .6 .1977 gönünde,esas 1 9 77 /6 0 8 ,karar 1979/17!

sayı il e ;
2-İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi;I0.9.1979 gününde,esas 1977/597»karar 1979/29
sayı il e ,
3-İstanbul 1 . Ağır Ceza Mahkemesi;2 0 .9 .1 97 9 gününde,esas 1978/24» karar 1979/25
sayı ile ,
4-İstanbul 2 . Ağır Ceza Mahkemesi; 4 . 7.1979 gününde,esas 1 9 77 /4 7 8 ,karar 1979/2C
sayı ile ,
Suçun,sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan bulunduğu ve davanın sıkıyöne
tim askeri mahkemesinde görülmesi gerektiği nedeniyle mahkemelerinin görevsiz olduğuna
karar vermişlerdir.
Her döt^dava dosyası sıkıyönetim askeri mahkemesinde birleştirilm iştir.
*

__

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi : 1 9 .3 .1 9 8 i gününde,
esas I 98O / 6O,karar 1981/215 sayı ile;sanığa atılı suçların sıkıyönetim ilanından üç
aydan daha önce işlendiği ve sıkıyönetim mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla
bağlântılı bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Böylece,İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri ile İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı As
keri Mahkemesi'nin kesinleşen görevsizlik kararları arasında 2247 sayılı Yasa'nın 14.
maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE :mürk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan uyuşmazlık Mah
kemesi Ceza Bölümü,Ahmet H. Boyacıoğlu'nun Başkanlığı'nda, Fethi Özdural,İsmail Oğuz,
Şeref Tolungüç,Orhan Ertem,Orhan Ertosun ve Haşan Çelikkale'nin katılmaları ile yaptığı
25 .1 .1 98 2 günlü oturumda,geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki
belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nm Askeri,Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nm ise Adli
Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan;toplantıya,Cumhu
riyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Burmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı
yerine katılan Yardımcı Ferhat Ferhanoğlu'nun Askeri Yargı yerinin görevli olduğû yolun
daki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü;
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Sanığa atılı suçların,amacı,cumhuriyeti,vatan ve milletin bütünlüğünüşbö lünme z—
liğini,bakım sızlığını,m illi güvenli”!

tehlikeye düşürmeye.temel hak ve özgürlükleri or

tadan kaldırmaya yönelik olduğundan,"bu suçların M .G .K .n in 7 sayılı Kararı'nın 4» maddesi
kapsamına girdiği,böylece sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunduğu açık
ça ortadadır.
Hernekadar bu suçlar,sıkıyönetim ilanından üç aydan daha önce işlendiğinden
1402 sayılı Yasa’nın 13/a.maddesi kapsamı dışında kalmakta ise de,uyuşmazlık îlahkemesinin 25.1.1982 günlü,esas 1981/ 155 , karar 1982/17 sayılı kararında belirtildiği gib i,h al
kın ^olu Gazetesi'nin THKP-C adlı yasa dışı örgütün yayın organı olduğu ve bu örgüt hak
kında sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan davalar bulunduğu bilindiğinden,
adı geçen maddenin (b)bendindeki organik ve örgütsel somut bağlantı bulunması koşulu
gerçekleşmiştir.
Bu nedenle davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi ve İstanbul Sıkıyönetim
I
Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar veril
mesi gerekir.
SP-NüC. : Anlaşmazlığın,niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerekti
ğine,bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 19 . 3 . 198i
günlü,esas I 98O / 6 O,karar 1981/215 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 25 . 1.1982
gününde kesin olarak oybirliğiyle karar v e rildi.
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