Hainler Halâ Hâkim , Savcı.
Halâ " kebap" yaparak görev yani hainlik yaparak maaşlarını cebe indiriyor ,
Ankara , İstanbul lüks Gökdelen lojmanlarda göbek büyütüyor , sadece 3-4 adım anca
yürüyor in bin makam otolarında işe (!) gidiyorlar.
Hainlik ve Namussuzluk yanlarına kâr kaldı .
LİNK : http://odatv.com/ertugrul-ozkok-kucuk-dilini-yutacak-0809171200.html
Ertuğrul Özkök küçük dilini yutacak
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde Türkiye'nin "unuttuğu" bir
davayı yeniden hatırlattı:
Teşbihte hata olmaz, 17 yıl önceki "FETÖ davası"nı.
22 Ağustos 2000 günü Fethullah Gülen'e "terör örgütü üyeliği"nden açılan dava, 8 yıl
sonunda Yargıtay'da beraatla bitmişti.
Özkök, yazısının sonunda şunu söyledi:
"15 Temmuz darbesinden 16 yıl önce bu örgüte teröristlik ve devleti ele geçirme iddiasıyla
dava açan insanlar kimdir ve şu an nerededir.... Bir de 2008 günü Yargıtay’da Gülen’i
oybirliği ile beraat ettirenler kimlerdir... Ve şimdi nerelerdedirler... İkincileri bilmiyorum...
Ama 15 Temmuz darbesinden 17 yıl önce FETÖ’nün devleti ele geçirme tehlikesini görüp,
ülkeyi bundan kurtarmak için dava açan savcılar, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden
bağlı insanlardı... O yüzden 2008 yılında beraat oyu verenleri merak ediyorum."
Haberi sona saklamayalım...

Gülen hakkında 2008 yılında beraat kararı vererek önünü açanlardan en önemli isim;
bugün Yargıtay Başkanı olan İsmail Rüştü Cirit.
Hikayeyi isim isim hatırlatmaya, "şimdi nerededirler" sorusunun peşinden koşmaya
devam edelim...
2000 yılında Gülen'e terör soruşturması başlatan, Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel'di.
Yüksel, kendisine kurulan kaset kumpasıyla bertaraf edildi.
Yüksel'den sonra davayı kaldığı yerden sürdüren Savcı Hamza Keleş, verdiği mütalaada
"Gülen Grubu, ılımlı İslam adı altında, demokratik kuralları kullanarak devletin kurumsal
temellerini değiştirmeyi amaçlamaktadır" diyerek Gülen'in terörden cezalandırılmasını
istedi. Keleş, bu yüzden yıllar sonra özel yetkileri alınarak sürgün edilecek, adı Ergenekon
kumpasına karıştırılacaktı.
Devam edelim...
Ankara 2 No'lu DGM 10 Mart 2003 tarihinde Gülen kararını verdi. Daha doğrusu,
"veremedi" diyelim. Zira Başkan Hüseyin Eken ile üye hakimler Yunus Karabıyıkoğlu ve
Mehmet Maraş'tan oluşan heyet "hükme bağlanmasının ertelenmesi" kararı verdi.

Zira o dönem çıkan 4616 sayılı kanun, 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlarda şartlı
salıverme, dava ve cezaların ertelenmesi imkanı tanıyordu. Gülen'in 19 Mart 1999
tarihinde Türkiye'yi terk ettiği kararını da hatırlatan heyet, "sanığın ABD'ye gittiği tarihten
itibaren atılı suçla ilgili atılı suçla ilgili bir faaliyet içerisinde bulunduğuna dair herhangi bir
delil ibraz edilmediği gibi yargılama aşamasında da mahkememizce buna dair herhangi bir
delil elde edilememişti" ifadelerini kullandı. Gülen için avukatlarının sunduğu sağlık
raporlarını "sanık aksi ispatlanmayan bu rapora göre ciddi sağlık sorunlarının çözümüyle
meşguldür" sözleriyle yorumlayarak, Gülen'in ABD'de tabiri caizse "olaylara
karışmadığını" söylemiş oldu. Sonuç olarak mahkeme, Gülen 5 yıl içerisinde terör suçu
işlemezse davanın ortadan kalkmasına, aksi olursa davanın yeniden ele alınmasına karar
verdi.
ERTELEME KARARI VERENLER NEREDE

Peki Gülen'in ABD'den terör faaliyetinde bulunamayacağı kararını veren Mahkemenin
Başkanı Hüseyin Eken bugün nerede?
Artık şaşırmayacaksınız ama Eken, bugün Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı.

Hakim Yunus Karabıyıkoğlu halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 22. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görev yapıyor. Mehmet Maraş ise Ankara Hakimi.
GÜLEN'İN ELİNİ RAHATLATAN YASA
5 Mayıs 2006'da 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör tanımı" başlıklı 1.
maddesinde yapılan değişiklik ile terör örgütü tanımına cürüm işleme ve silahlı eylem
şartı getirildi.
(FETÖ'nün bu konuda AKP içine uzanan eline, AKP'de kimlerin Gülen'i kurtarmak için "ne
istediyse verdiğine" dair önemli bir analizi Müyesser Yıldız'ın kaleminden okuyabilirsiniz)

Yasanın çıkmasından sonra olanlardan söz edelim...

Gülen'in avukatları yasayı gerekçe göstererek mahkemeye Gülen'in ertelenen kararının
beraat sonucuyla hükme bağlanması için başvurdu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 5
Mayıs 2006'da oybirliği ile Gülen için "erteleme" kararını bozarak, "beraat" kararı verdi.
Kararda "sanık Fethullah Gülen'in sübut bulmayan ve unsurları oluşmayan atılı suçtan
beraatine" denilerek Gülen aklandı. Bu kararı veren heyetin başında Mehmet Orhan
Karadeniz bulunurken, üyeler Ramazan Aksan ve Kadir Kayan'dı.

Karadeniz 2008 yılında emekli oldu.

Gülen hakkında "beraat" kararı veren hakimlerden Ramazan Aksan halihazırda Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı. Gülen için açılan terör davasında "beraat" kararı veren
Aksan, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ertesi günü medyanın önüne çıkmış, FETÖ
için "devleti ele geçirmeye çalışan bir terör örgütü" tarifini kullanmıştı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Aksan'ın Gülen için bu "şaşırtıcı" dönüşümüne
eklememiz gerek bir ayrıntı daha var...
Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel açtığı soruşturmada 3 Ağustos 2000
tarihinde, Ankara 1 No'lu DGM Yedek Hakimliği`ne başvurmuş, Gülen`in gıyaben
tutuklanmasını istemişti. Talebi reddederek Gülen'in tutuklanmasını engelleyen yine
hakim Ramazan Aksan'dan başkası değildi.
Heyette bulunan üçüncü ve en bilinen hakim ise Kadir Kayan.
Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu’nda (Kozmik Oda) günler süren arama yapmasıyla
tanınan Kayan, 2011’de Yargıtay üyesi seçildi. Sürecin kumpas olduğunun ortaya
çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Kadir
Kayan, darbe girişiminden 2 hafta önce emeklilik dilekçesi verdi. Darbeye kadar nedense
kimsenin "dokunmadığı" Kayan, halen firarda.
Bir önemli ayrıntıya daha dikkat çekelim...
2006'da Gülen'i silahsız olduğu gerekçesiyle "terörist" sınıfından çıkaran karar, aslında çok
daha önemli bir sorunu beraberinde getiriyordu: Velev ki silahsız!...
Devletin içinde örgütlenmek, yargıda ve kollukta yuvalanmak, kamu gücünü kendi dini
örgütü için kullanmak ve hatta bir kalkışma günü için TSK'da hazırlanmak suç değil miydi!
2006 kararı, Gülen'i önce "silahsız" sonra "suçsuz" ilan ederek aslında "paralel devlet
yapılanması"nın hukuken önünü açıyordu.
Bahsedeceğiz, bu durumu o günlerde fark edenler de olacaktı...
BERAAT KARARINA İTİRAZ
Yerel mahkemenin "beraat" kararı süreci bitirmedi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkamesi'nin Gülen hakkındaki beraat kararına, hem yazar Ergun
Poyraz hem Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci itiraz etti. Kararın bozularak Gülen'in
cezalandırılmasını istediler.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 5 Mart 2008 günü Gülen'in beraatını onadı.
Poyraz'ın davaya katılma yetkisi olmadığını söyleyerek başvurusunu baştan reddeden
mahkeme, Savcı Demirci'nin temyiz talebini ise "Gülen'in terör faaliyetinde bulunduğuna
dair inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Karar yine oybirliğiyle alınmıştı.
Beraat kararı veren 9. Daire Başkanı Mahmut Acar, heyetteki diğer hakimler ise Neşecan
Seber, Abdurrahim Özer, Ekrem Ertuğrul, Ayşe Doğan'dı.

Gelelim yine aktörlere...
Davayı temyize götüren Ergun Poyraz uzun yıllar Ergenekon kumpasıyla tutuklu kaldı.
Savcı Salim Demirci'nin ise karardan iki gün sonra, yani 7 Mart 2008 günü, gizli çekim bir
ses kaydı yayınlandı. Yıllar önce Nuh Mete Yüksel'in başına gelenlerin benzeri onun da
başına gelmişti. Kayıtta Demirci, Diyarbakır’daki uygulamalar nedeniyle dönemin
Başbakanı Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala’yı eleştiriyordu. Demirci, temyiz için başvurduğu
Yargıtay'da bu kayıt nedeniyle sanık oldu. Yılar süren davaya Erdoğan ve Ala müdahil
oldu. Demirci, yasadışı kayıtları kabul etmediği davada beraat etti. Ancak Demirci
hakkında “Zincirleme şekilde görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak” iddialarıyla da
suçlamalar yapıldı ve teftiş başlatıldı. Demirci, 2004 ile 2007 yılları arasında toplam 64
dosyayı 3 aydan 4 yıla kadar, bir kısmını ise zaman aşımı süreleri dolana kadar
sürüncemede bırakmakla suçlandı. Ve bu nedenle de yargılandı. Mahkeme, eylemin

"görevi kötüye kullanma" değil, "görevi savsaklama" suçunu oluşturduğunu belirterek,
Demirci'yi 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı ve bu cezayı para cezasına çevrildi.
Demirci, yediği sürgünlerin ardından Antalya'da Cumhuriyet Savcılığı görevini sürdürüyor.
Tarihin ironisi midir, ilgilendiği dosyalar arasında FETÖ'nün yasadışı dinlemeleri de var!
Peki beraat kararı veren 9. Daire Hakimleri?
Başkan Mahmut Acar, üyeler Neşecan Seber, Abdurrahman Özer daha sonra emekli oldu.
Ayşe Doğan ise 2011-2015 aralığında Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde başkanlık yaptı. Son
olarak 2015 yılındaki Yargıtay başkanlık seçimlerinde yayınladığı "paralel bildiri" ile
gündeme gelen Ayşe Doğan'a Yargıtay seçimlerindeki "177 paralel blok oy" yetmedi ve
Doğan başkanlığı kaybetti. Önce Ankara Hakimi yapılan Doğan, darbenin ertesi günü
gözaltına alındı ve hakimlikten atıldı.
Yargıtay 9. Dairesi'ne daha sonra başkan yapılan ve Balyoz davası dahil olmak üzere FETÖ
kumpaslarına destek veren Ekrem Ertuğrul hakkında ancak 15 Temmuz'dan sonra
yakalama kararı çıkarıldı ve Ertuğrul tutuklandı.

17'YE 6 ÇIKAN KARAR
Süreç devam etti...
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti.
Savcılık itirazında “Laik düzeni yıkmak amacıyla örgüt oluşturan ve yöneten sanığın
eyleminin 765 sayılı TCK'nın 313/2-4. maddesi unsurları itibariyle tartışılıp
değerlendirildiğinde cürüm işlemek için teşekkül meydana getirilmesi suçunda aranan
delillerin yeterli ve kesin olduğu görülmüştür. Sanık Fethullah Gülen'in ülke içinde
oluşturup, daha sonra ülke dışında organize edip yönettiği örgütün, Türkiye'de mevcut
Anayasal düzeni değiştirmek ve laiklik ilkesini de kaldırarak, yerine şeriat esaslarına dayalı
devlet kurmak amacında olduğu, aşamaları, tebliğ, cemaat ve cihat temelinde, yurt içinde

ve dışında dershane, okul, üniversite, yurt, hazırlık kursları ve kurduğu şirketler
aracılığıyla eğitimli bir kadro ve ekonomik bir güç oluşturarak, yönetimde teşkilatlanmayı,
devlet idaresini ele geçirmeyi hedeflediği, sanık Fethullah Gülen'in yurt dışına çıktığı 21
Mart 1999 tarihinden sonra da aynı amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü,
teşekkülün varlığını koruduğu sonucuna varılmıştır” ifadelerini kullandı.
Dosya 7. Yargıtay Ceza Kurulu'na geldi.
Bu kez karar oybirliği ile olmadı.
24 Haziran 2008'de alınan kararda 23 hakim birbirinden farklı tavırlar aldı.
6 hakim Yargıtay Savcılığı'nın itirazının kabulünü birbirinden farklı gerekçelerle isterken,
17 hakim ise bu talebi reddetti. Sonuç olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Gülen'in
beraatını oyçokluğuyla kesinleştirdi.
İtirazın kabul edilmesi yönünde oy kullanan hakimler şöyleydi: Zeki Aslan (8.Ceza Dairesi
Başkanı), Celal Aras, Ali Rıza Çınar, Sezai Akbulut, Ahmet Karayiğit, İbrahim Şahbaz.
Yargıtay Savcısının talebini reddederek beraatı onayan hakimler ise şöyleydi: Osman Şirin
(Birinci Başkanvekili), Hayrettin Cevheroğlu (5. Ceza Dairesi Başkanı), Turan Demirtaş (7.
Ceza Dairesi Başkanı), Osman Yaşar (4. Ceza Dairesi Başkanı), Mahmut Acar (9. Ceza
Dairesi Başkanı), Celal Altunkaynak (6.Ceza Dairesi Başkanı), Mahmut Gül, Şükrü
Türktemel, Abdurrahim Özer, Ali Muhlis Karakaş, Mehmet Mutlu, Halil Akdağ, İsmail
Rüştü Cirit, Sabri Eyüp Yağcı, Abdulkadir İlhan, Erkan Öztürk, Osman Baş.

YARGITAY BAŞKANI GÜLEN'İ KURTARDI
Listede dikkatinizi çekmiş olmalı.
Gülen'i rahatlatan ve beraatını kesinleştiren hatta "paralel devlet" kurmasına cevaz veren
kararın altında imzası olan hakimlerden biri İsmail Rüştü Cirit bugün Yargıtay Başkanı.
Öyle ki Cirit, Gülen'in beraatine yalnız oy vermekle kalmamış. Gülen'e dokununca
tutuklanan eski Savcı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan'dan aktaralım: "Gerçeğin
doğru anlaşılması için, Cirit’e (...) Gülen’in Beraati konulu YCGK (Yargıtay Ceza Genel
Kurulu) toplantısına, nöbetçi olmadığı halde, bir daire başkanı sıfatıyla katılıp yaptığı uzun
konuşmada neler söylediği sorusu sorulup cevabı alınmalıdır”
Peki diğerleri?
Osman Şirin, Hayrettin Cevheroğlu, Turan Demirtaş, Osman Yaşar, Mahmut Acar, Celal
Altunkaynak, Mahmut Gül, Şükrü Türktemel, Abdurrahim Özer, Ali Muhlis Karakaş, Sabri
Eyüp Yağcı, Abdulkadir İlhan, Osman Baş emekli oldu.

Mehmet Mutlu halihazırda 7. Ceza Dairesi Başkanı.

Erkan Öztürk halen 6. Ceza Dairesi Başkanı.

Halil Akdağ'ın 15 Temmuz darbesinden sonra Yargıtay üyeliği son buldu.
MAHKEME KARARINA DÜŞÜLEN ŞERH
Tarihe not düşülmüş, biz de düşelim...
Merak edenler de açıp bakabilir, söz konusu Yargıtay kararında uzun bir şerh var.
Gülen'in beraat kararını bozmayı savunan Hakim Celal Aras'a ait.
O gün azınlıkta kalsa da, bugün daha iyi anlaşılacak ifadelerle dolu metinde, Gülen'in
devleti ele geçirme niyeti olduğu, bunun Gülen yurtdışına gittikten sonra da devam ettiği,
Gülenciler'in cebir uygulamasa dahi faaliyetlerinin suç teşkil ettiği anlatılıyor.

Görülüyor ki, bugünün "FETÖ ile mücadele şampiyonu" Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü
Cirit, o gün Celal Aras gibi Gülen'e karşı direnmek yerine Gülen'i kurtarmak için çalışmış.
Ve hatta kurtaran oyu vererek "paralel devlet"in gazına basmasını sağlamış.
Sadece o mu?
Gülen'in sanıklık serüvenini mahkeme mahkeme inceledik.
Görülüyor ki FETÖ'ye karşı ülkenin bağışıklık sistemi sayılabilecek isimler birer birer yok
edilirken, ötekiler yükselmek için FETÖ'ye tutundu.
Ve bugün oturdukları koltukların sıcaklığın yarısını belki de FETÖ'ye borçlular.
"Neden eğiliyorlar" diye soruyorsunuz ya!
Şimdi anladınız mı?
Barış Terkoğlu
Odatv.com
NOT: Gülen hakkında mahkeme kararlarının tam metnini okumak isteyenler, Nusret
Senem'in yayına hazırladığı ve Kaynak Yayınları'ndan çıkan "Nurculuk ve Fethullah Gülen
Hakkındaki Mahkeme Kararları" kitabına bakabilirler.
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