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ÖZET t Sıkıyönetim ilanına neden olan
olaylara ilişkin ve sıkıyönetim mahke.
melerinin elkoyduğu suçlarla genel ve
ortak amaç içinde bağlantılı suça ait
davanın Askeri Yararı yerinde görülme
si gerektiği hk.

,

1982/356

: 1983/526

KARAR
Davacı

t K.H»

Sanık

: Mustafa Dum

OLAY

t Sanığın

sorumlu yazı işleri müdürü

olduğu (Kurtuluş için ileri)

gazetesinin özel sayısı olan ve 6.6.19?8 den önce yayınlanan broşürde Türkiyede kürt hal
kına baskı yapıldığı ve kürt ulusunun kendi dilinde eğitim yapması gerektiği belirtilerek
ırkçılık propagandası yapıldığı iddiasıyla sanığın TCK'nun 142/3-6.»maddesi uyarınca ceza
landırılması istemiyle lyiip C.Savcılı'1 'nca kamu davası açılmıştır.
îjpüp Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi,26«1.1979 gününde,esas 1978/473,karar
1979/25 sayı ile;atılı suçun sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan bulundu"«,
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi,24.2.198i gününde,
esas 1980/1104,karar 1981/144 sayı ile;suçun sıkıyönetim ilanından üç aydan önce işlen
mesine göre Adli Yargı'nm görevli olduğu,
Cerekçeleriyle mahkemelerinin görevsiz olduğuna karar vermişlerdir.
Bcylece,her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında,?247 sayı
lı Yasa'nın 14» maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE î Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mah
kemesi Ceza Bölüaü Servet Tüzün'ün Başkanlığı'nda,Y»Ismet Ayer,Ali Suat Erkoç,Mustafa
Aksoy,Osman Kayacan,Ergun Argon ve Yavuz T.özgen'in katılmaları ile yaptığı 10.10 .1983
günlü toplantıda,geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan;toplantıya,Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş nanioğlu ile Aske
ri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Ferhat T^rhanoğlu'nun Askeri Vargı yeri
nin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra "ere“ri görüşülüp düşü
nüldü t
Sanığa atılı suçun amacı cumhuriyeti,vatan ve milletin bütünlüğünü,bölünmezli
ğini, bağımsızlığını,milli güvenlimi tehlikeye d ü ş ü r m e y e ^ t e m e l hak ve özgürlükleri
ortadan kaldırmaya yönelik olduğundan MGK’nin 7 sayılı Kararı'nın 4 «maddesi kapsamına gir“
diği böylece sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunduğu açıkça ortadadır.
Hernekadar suç sıkıyönetim ilanından üç aydan daha önce işlendiğinden 1402 sa
yılı Yasa'nın 13/a«maddesi kapsamı dışında kalmakta ise de Kurtuluş için ileri gazetesi
nin yasa dışı THKP/C Kurtuluş örgütünün yayın organı olduğu İçişleri Bakanlığı Emniyet
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rçenel Müdürlüğü cevap yazısından anlaşılmasına ve adı geçen örgüt hakkında sıkıyönetim
askeri mahkemelerinde görülmekte olan davalar bulunduğu "bilinmesine göre,140? sayılı Yasa’nm 13/b*maddesindeki organik ve örgütsel somut "bağlantı "bulvnması koşulu -erçekleşmiştir.
Bu nedenle davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi ve İstanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar veril
mesi gerekir»
SONUÇ

: Anlaşmazlığın,niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi ge“

rektiğine,bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Folu Askeri ’ ahkemesi ’nin 24*2,

198i günlü,esas I 98O /H O 4 ,karar I 981/144 sayılı rörevsizlik kararının kaldırılmasına
10*10*1983 gününde kesin olarak oybirliğiylek karar verildi*

Başkan
Servet Tüzün

Üye
Y*İS£iet Ayer

üye
Ali Suat^İarkoç

%e

(V®
Osman Kayacan
\^

Ergun Ar~on
/
/

Üye
Mustafa Aksoy

