
 

RIZGARÎ/ALA RIZGARÎ-2-DİYARBAKIR 

(Bu özet Gerekçeli Karar üzerinden çıkarılmıştır) 

1980, 1981, 1982 ve 1983 yıllarının farklı tarihlerinde birçok il ve ilçede Emniyet Müdürlüğü ve 
Jandarma görevlileri yapılan operasyonlar sonucu; örgüt yöneticisi olmak, örgüt üyesi olmak, devletin 
hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devletin hakimiyetinden ayırmaya matuf eylemi hususi 
vasıtalarla işlemek için gizlice ittifak etmek, örgüt propagandası yapmak, hüviyeti hakkında yalan 
beyanda bulunmak, taklit edilmiş nüfus cüzdanı kullanmak, yetkili makamların emrine itaatsizlik, 
Dernekler Kanununa muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa muhalefet, cürüm işleyeni 
saklamak ve cürmün delillerini yok etmek, dinamit veya bomba ateşlemek, patlatmak ve meskun 
yerlerde yapılara ateş etmek, kamuya ait binaları yakmak, korkutarak başkasını para vermeye mecbur 
etmek, kamuya açık yerlerde yazı yazmak, afiş asmak ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa muhalefet 
etmek suçlarından çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler 2 gün ile 137 gün arasında 
değişen sürelerle gözaltına kaldı. 

1.Askeri Savcılıklar ve Cumhuriyet Savcılıkları hazırlanan iddianamelerde; sanıkların bir kısmı 
hakkında örgüt üyesi olmak, devletin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devletin 
hakimiyetinden ayırmaya matuf eylemi hususi vasıtalarla işlemek için gizlice ittifak etmek, bir kısmı 
hakkında ırk mülahazasıyla milli duyguları yok etmeye yönelik propaganda yapmak, bir kısmı 
hakkında afiş ve pankart asmak, yazı yazmak, sahte nüfus cüzdanı kullanmak, bir kısmı hakkında 
Dernekler Kanununa muhalefet, 1402 Sayılı Kanuna muhalefet, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, bir 
kısmı hakkında ateş etmek, bina yakmak, cürüm işleyeni saklamak suçlarından cezalandırılmalarını 
talep etti. 

2. Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nin 1983/22 Esas, 1984/173 
Karar ve 25.05.1984 karar tarihli dava dosyasında 119 kişi yargılandı. Yargılanan 119 kişinin 86’sı 
gözaltına alındı, 62’si de tutuklu yargılandı. 

Yargılanan 119 kişinin tamamı erkekti; yargılananların 36’sı iddia edilen suç tarihinde on sekiz 
yaşından küçük (çocuk) idi, bu çocukların 31’i gözaltına alındı, 16’sı tutuklu yargılandı ve 17 çocuğa 
farklı suçlamalarla hapis ve/veya para cezaları verildi. 

3. Yargılananların birçoğu gözaltında iken işkence gördüğünü, kendisine baskı 
yapıldığını, gözleri kapatılarak zorla emniyet ifade tutanağının kendisine 
imzalattırıldığını beyan etti. 

Mahkeme; 

6136 Sayılı Kanuna muhalefet etmek suçundan 2 kişi hakkında, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 
muhalefet etmek suçundan 1 kişi hakkında, cürüm işleyeni saklamak ve cürüm delillerini yok etmek 
suçundan (TCK m. 296) 1 kişi hakkında, yurt dışına pasaportsuz girip çıkmak suçundan (5682 S. 
K. M. 33-34) 2 kişi hakkında, kasten yangın çıkarmak suçundan (TCK m. 370) 2 kişi hakkında, 
Özel yapılara ateş etmek suçundan (TCK m. 264/7-8) 1 kişi hakkında, örgüt adını kullanmak 
suretiyle tehdit suçundan (TCK m. 498) 2 kişi hakkında, afiş ve pankart asmak, duvarlara yazı 
yazmak suçundan (TCK m. 536/2) 3 kişi hakkında, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak için propaganda yapmak suçundan 
(TCK m. 142/1) 24 kişi hakkında, milli duyguları yok etmeye yönelik propaganda yapmak suçundan 
(TCK m. 142/3) 8 kişi hakkında, örgüt üyeliği suçundan (TCK m. 141/4-5) 36 kişi hakkında ve 
devletin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devletin hakimiyetinden ayırmaya matuf eylemi 



 

hususi vasıtalarla işlemek için gizlice ittifak etmek suçundan (TCK m. 125 delaletiyle m. 171/1) ise 
77 kişi hakkında BERAAT kararı verdi. 

Aynı suçtan haklarında mahkûmiyet hükmü bulunan 4 kişi hakkında davanın REDDİNE; esas 
hakkındaki savunması alınamayan 6 kişi hakkındaki davanın ise 353 Sayılı Kanun’un 162. Maddesi 
uyarınca TEFRİKİNE karar verdi. 

Devletin hakimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devletin hakimiyetinden ayırmaya matuf eylemi 
hususi vasıtalarla işlemek için gizlice ittifak etmek suçundan (TCK m. 125 delaletiyle m. 171/1) 24 
kişi hakkında, milli duyguları yok etmeye yönelik propaganda yapmak suçundan (TCK m. 142/3) 
38 kişi hakkında, afiş ve pankart asmak, duvarlara yazı yazmak suçlarından (TCK m. 536/2) 8 kişi 
hakkında, Hüviyeti hakkında memura yalan beyanda bulunmak suçundan (TCK m. 343/2) 1 kişi 
hakkında, Sahte nüfus cüzdanı kullanmak suçundan (TCK m. 350/3) ve nüfus cüzdanındaki yazıyı 
değiştirmek suçundan (TCK m. 350/1) 3 kişi hakkında, cürüm işleyeni saklamak veya cürmün 
delillerini yok etmek suçundan (TCK m. 296) 2 kişi hakkında, örgüt adı kullanmak suretiyle tehdit 
suçundan (TCK m. 188/3) 2 kişi hakkında, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 3 kişi 
hakkında, 1402 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1 kişi hakkında ve 1630 Sayılı Dernekler 
Kanununa muhalefet suçundan (1630 S.K. m. 74) ise 1 kişi hakkında CEZALANDIRMA kararı 
verdi. 

Mahkeme bu cezalara ek olarak 765 Sayılı TCK’nın 31. Maddesi uyarınca 24 kişi hakkında 
MÜEBBETEN kamu hizmetlerinden yasaklı tutulmasına, TCK’nın 33. Maddesi uyarınca 24 kişi 
hakkında ceza müddeti zarfında kanuni kısıtlılık altında bulundurulmasına karar verdi. 

Yine bu cezalara ek olarak 23 kişi hakkında 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 173/3. maddesinde 
düzenlenen, verilen cezanın tamamlanmasından sonra belirli sürelerle emniyet 
gözetiminde, ikametinin bulunduğu yerden başka bir ilde ikamet etme zorunluluğu 
getirdi. İlgili denetim tedbiri bir kişi için 2 yıl 2 ay 20 gün, başka bir kişi için 2 yıl 11 ay 17 gün, diğer 
21 kişi için 2 yıl 8 ay müddetle verildi. Uygulanan tedbir, her bir kişi için yer olarak değişmekle birlikte; 
“… TCK 173/3 maddesi uyarınca 2 YIL SEKİZ AY SÜRE İLE VAN İLİNDE ikametle Emniyeti Umumiye 
Nezareti altında bulundurulmasına…” şeklindedir. 

Tarafımızdan yukarıda belirtilen rakamlar, kişi sayısına göre değil, her bir kişi hakkında hükmedilen 
ceza maddelerine göre belirlenmiştir. Örneğin; bir kişi hem TCK M. 171/1’den hem de 6136 Sayılı 
Kanun’a muhalefetten ceza almışsa ya da bir suçtan ceza alıp diğer suçlamadan beraat etmişse her 
bir ceza ve beraat olgusu ayrı ayrı ele alınmış ve farklı suçlara göre ceza alan ve beraat eden kişi 
sayısı tespit edilmiştir.  

Dava Dosyaları Koleksiyonumuzda bulunan, incelemesi ve analizi yapılan yalnızca yukarıda sayısı 
verilen Gerekçeli Karar’dır. Karar sonrasında bir üst mahkeme olan Askeri Yargıtay aşamasında ne 
olduğu, nasıl bir karar verildiği konusunda koleksiyonlarımızda belge, bilgi bulunmadığı için bilgi 
verilememektedir. 

 


