BARIŞ TERKOĞLU : Sabri Uzun'u tutuklayan hakim eski AKP'li
çıktı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’u tutuklayan hakime dair bir ayrıntı dikkat çekti...
Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği
ifadenin ardından tutuklandı. Kararı veren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama
gerekçesini "Cumhurbaşkanına hakaret, örgütün veya amacının propagandasını yapma,
örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlamasına dayandırdı.
"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
Sabri Uzun, mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Atılı suçlamaları ve suçların
tanımını kabul etmiyorum. FETÖ'ye yardım etmek ve Cumhurbaşkanına hakaret bana da
uymuyor, buradaki fiile de uymuyor. Bu isnatları kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir
tanımı da kabul etmiyorum."
"ŞAHISLARI KAST ETMEDİM"
Uzun, Erdoğan'a hakaret etmekle suçlandığı Twitter hesabı için ise şunları söyledi:
"SabriUzun28 uzantılı twitter adresini ben kullanırım. Paylaşımlar da bana aittir. Her
okuyanın farklı anlam verebileceği yoruma açık tweetlerdir. Şahısları kast etmedim. Daha
çok bir tecrübe, birikim aktarımından ibarettir. Hakaret kastım kesinlikle olmaz. Hiç
kimseyi de hedef alarak yazmadım. Kesinlikle isim de telaffuz edilmemiştir."
"5 SENEDİR BİR ŞEY YAPILMAMIŞ"

Son dönemde FETÖ'ye dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Eski Ankara Cinayet Büro
Amiri Tamer Topsakal'ın kendisini hedef alan 5 yıl önceki ifadeleri için ise Uzun şunları
söyledi:
"Tamer Topsakal diye birisini hiç tanımıyorum. Benim bu şahısla o tarihte yüzleştirilmem
lazımdı. Teşhis tutanağı yapılması lazımdı. O tarihte benim de gözaltına alınıp bunların
sorulması lazımdı. Daha sonraki aşamada benim hakkımda istihbarat çalışması yapılması
lazımdı. Ek deliller toplanması gerekirdi. Bugün geldiğimiz an itibariyle sanıktan itiraf veya
red almak suretiyle adaletin tecellisi mümkün değildir. İtirafa zorlamak gibi, hukuk dışı bir
durum ortaya çıkıyor. Benim hakkımda istihbarat çalışması yapılır elde edilen bilgiler bana
sorulurdu. Benim telefonum Ankara Emniyeti'ndedir. Oradaki kayıtlara bakılır, hangi
tarihte hangi FETÖ'cüyle beraber aynı baz istasyonu bölgesinde olduğum, hangi
konuşmayı yaptığım bilgileri birleştirilmek suretiyle deliller yaratılırdı. 5 senedir hiçbir şey
yapılmamış, 5 sene sonra 'böyle şüphe uyandıracak ifade bulduk, sen ne diyorsun'
deniliyor."
"BU TAKTİK FETÖ'CÜLERİN TAKTİĞİ"
Sabri Uzun, Ayten Altınoluk adlı kişi ile irtibatlı olduğu ihbarına ise şu yanıtı verdi: "Ayten
Altınoluk isimli kişiyi tanımıyorum. O tarihten bugüne kadar telefon kayıtlarına bakılırsa,
bu kişiyi tanıyor olsam telefon konuşmam olur. İhbar alan kişi bu şahsın evine gidip bunu
sormuş mu? O da yok. Onun ilişkili olduğu kişilerle ben ilişkili miyim? Bunun da
çıkartılması lazım. O da yok. Yapılan ihbarlara ilişkin olarak, bu taktik FETÖ'cülerle ilgili
taktiktir. Bunun araştırılıp, savcı adına bilgi derleyip, savcılığa gönderilmesi gerekirdi.
İhbarı yapan veya yaptıran kişinin benle bir husumeti lduğunu düşünüyorum. Bunu
araştırmayanların da benimle bir sorunu olması lazım. Ben gözaltındayken dahi bu Ayten
isimli kişi bulunup sorulabilirdi. Ancak halen sorulmamış."
KARARI VEREN HAKİM ESKİ AKP YÖNETİCİSİ
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’u tutuklayan hakim Ali İde'ye dair bir ayrıntı
dikkat çekti. Uzun'u, aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı’na hakaretten
tutuklayan hakim Ali İde, eski AKP Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı.

Ali İde'nin AKP'de yöneticilik yaptığı döneme dair haberlerden biri
Bir süre avukatlık yapan İde, daha sonra yargıç oldu. Kilis’teki görevinin ardından 2015’te
Kilis’ten Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne atandı. Ekim 2018’deki kararnameyle de Ankara
Hakimliğinde göreve başladı. İde, Sabri uzun'u tutuklayan Ankara 7. Sulh Ceza Hakimi
olarak görev yapıyor.

Ali İde, çocuk ve kadınlara ilişkin açıklamalarıyla tepki çeken Nurettin Yıldız'a yakınlığıyla
bilinen Adalet ve Medeniye Derneği'nde konuşurken
Böylece eski AKP yöneticisi olan bir hakim, AKP Genel Başkanı aleyhinde atılan bir mesaj
hakkında karar vererek, Sabri Uzun gibi kritik bir ismi tutuklamış oldu. Bu da hakim
tarafsızlığına dair yargı kulislerinde yeni bir tartışma başlattı.

Sabri Uzun'un tutuklama kararı
SABRİ UZUN KİMDİR
Emniyet Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un masasına Polis müdürü Recep Güven,
14 Haziran 2001’de ilk kez Ergenekon kumpası şemasını koydu. Sabri Uzun, o yıllarda
bunu reddetti. Aynı şema 2006 yılında yine Recep Güven tarafından Uzun’a sunuldu. Sabri
Uzun bir kez daha kumpasın parçası olmayı kabul etmedi.
Bir ay sonra adı “Şemdinli Olayları Hakkında Bilgi Notu”na haksız bir şekilde karıştırılarak
tasfiye edildi. FETÖ’nün Büyükanıt’ı hedef aldığı not, Uzun’a maledilmişti. Sabri Uzun,
uzun süre görevden alınmasının askerlerin işi olduğunu sandı. Üç yıl sonra gazeteci Cüneyt
Özdemir’e artık böyle düşünmediğini şöyle anlatıyordu: “Sabri Uzun o yıllarda kendisini
görevden alan önemli bir ‘güç’ olduğunu söylüyor, ama artık bunun askerler olduğunu
düşünmüyordu! Hatta görevden alınmasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar
Büyükanıt’ın göreve gelmesi sürecinde yaşanan bir komployu ortaya çıkarmasının etkili
olduğuna inanıyordu.”
Sabri Uzun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine 20 Eylül 2010 tarihinde verdiği ifadede şunları
söylüyordu: “Ben bu cemaatin (FETÖ kastediliyor) bir komutanla ilgili yaptığı yasadışı işi
bizzat tespit edip ilgili bir makama kişiye özel yazıyla bildirdim.”
Yaşar Büyükanıt’ın özel hayatına ilişkin FETÖ merkezli sızıntılar ile Sabri Uzun’un
anlattıkları arasında bağ kuruldu.
Sabri Uzun'un adı 2011 yılında ise Odatv kumpas davasına karıştırılarak yazmaya
hazırladığı kitabı hedef alındı.
Uzun, resmi olarak 2001’den itibaren ile FETÖ karşı karşıya geldi. Kumpaslara karşı çıktı.
Hatta bir kısmını devlete raporladı. Tasfiye edildi. Hapishanenin ucundan döndü.
Nihayetinde halihazırda süren FETÖ davalarında tanık oldu. Son olarak ise iktidarı
eleştiren mesajlarının ardından FETÖ suçlamasıyla tutuklandı.
Barış Terkoğlu
Odatv.com
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