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ahmet saltik <profsaltik@gmail.com>  

 

[VATAN ve EMEK Cephesi] Polis Sefi Hanefi Avcı'dan  
çok vahim iddialar :  
Türkiye de Adil bir Adalet Yok, Cemaat kritik noktaları ele geçirdi 
BU AÇIKLAMALAR MİLATTIR 

1 message  

 
sefa m. yurukel <sefamyurukel65@gmail.com>  Fri, Aug 20, 2010 at 3:38 PM  
Reply-To: aydinlik-gelecek-hareketi@googlegroups.com  

BU AÇIKLAMALAR MİLATTIR  

Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın yeni çıkan kitabı "Haliç’te yaşayan 

Simonlar; Dün Devlet Bugün Cemaat", çok tartışılacak. Odatv, Avcı’nın söylediklerini 

3 yıldır bu sayfalarda dile getiriyor, anlatıyordu. 

Şimdi Hanefi Avcı, birebir tanıklığıyla milat sayılacak açıklamalarda bulundu. İşte o 

kitaptan çarpıcı bölümler… 

“Susurluk olaylarında devletin içindeki çeteleri korkusuzca açıklayan, görev yaptığı 

her yerde yolsuzlukla mücadelede isim yapan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 

14 yıl sonra yeniden konuşuyor. 

Avcı, “Haliç’te yaşayan Simonlar; Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabında, 

Ergenekon ve Balyoz davalarını, polis teşkilatının içindeki Gülen cemaatinin nasıl 

örgütlendiğini, CHP eski lideri Deniz Baykal’ın istifasına yol açan kasedi, generalleri 

istifaya zorlayan telefon konuşması kayıtlarını ve Türkiye’yi derinden sarsan daha 

pek çok olayı sorguluyor. 

‘GÖRDÜĞÜM manzara korkunç; kadrolu devlet adamları devleti yönetmiyor, 

Emniyet Genel Müdürü, hatta İçişleri Bakanı haklı olduğunu bildiği bir kişiyi, 

doğruluğundan emin olduğu bir olayı ya da davayı savunamıyor, güvendiği ve 

inandığı adamları tuzağa düşürülüyor, haysiyetleri ile oynanıyor ama onlar bu kişilere 

sahip çıkamıyor. O zaman bu teşkilatı kim yönetiyor? Bu kamu gücünü kimler gasp 

etmiş kullanıyor, gücün sahibi olması gerekenler ellerindeki gücün gaspına neden ses 

çıkarmıyor, güçlerini geri almak için çabalamıyorlar?’ 

Bu dehşet tablosunu tasvir eden kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim, Eskişehir 
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Emniyet Müdürü Hanefi Avcı. Tanınmışlığını, yıllar önce Susurluk olaylarında 

korkmadan Emniyet, MİT ve Jandarma içindeki çeteleri açıklamasına, çalıştığı her 

yerde mafya, yolsuzluklara karşı yaptığı operasyonlara, telefon dinlemesi deyince 

akla gelen ilk isim olmasına borçlu. Avcı, 14 yıl sonra yine konuşuyor. Bu kez 

“Haliç’te yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabıyla. 

“Dinleniyoruz, hepimizi dinliyorlar” korkusunu hiçbir zaman ciddiye almadığını ama 

kendisinin de kanunsuz şekilde dinlendiğini keşfettiğinde şok geçirdiğini, binlerce 

insanın aynı şekilde dinlendiğini, hâkimlere, savcılara bu kayıtlarla şantaj yapıldığını, 

anlatıyor. 

Sadece bunları değil, Danıştay saldırısından Ergenekon’a, Balyoz operasyonlarına, 

Nuh Mete Yüksel’in, Deniz Baykal’ın seks kasetlerine, generalleri istifaya zorlayan 

telefon konuşması kayıtlarına, savcı ve hâkimlere şantaj yapan, emniyet içinde 

yuvalanmış “garip polisler”e, devletin tüm kurumlarını adım adım ele geçiren Gülen 

cemaatinin nasıl örgütlenip çalıştığını örneklerle şöyle gösteriyor: 

DANIŞTAY SALDIRISI 

Ergenekon davasında ortaya konan iki konu çok kesin ve net olarak yanlış ve 

mantıksızdır: PKK, Dev-Sol, Hizbullah gibi örgütleri Ergenekon’un yönettiği iddiası 

yanlıştır. Böyle bir şeyin gerçek olamayacağını aklı ve mantığı olan herkese ben iki 

kere iki dört eder kesinliğinde ispatlayabilirim. Danıştay 2. Dairesi’ne yapılan saldırı, 

Hrant Dink’in öldürülmesi, Malatya’daki Zirve Yayınevi katliamı gibi olayların 

görünen bugünkü faillerinden başka Ergenekon veya benzeri gruplar tarafından 

yapılmış olacağına mevcut deliller ve olayların oluş biçimine bakarak kimse beni ve 

makul birini ikna edemez. Bu iddialar zorlamadır. 

ERGENEKON DAVASI 

Ergenekon örgütünün varlığı konusunda yazılı belge, doküman, örgütsel faaliyet 

sayılabilecek bazı ilişkiler varsa da eylemleri konusunda hiçbir ciddi emare yoktur. 

Geçmişte Türkiye’de meydana gelen pek çok olayın (Malatya’daki Zirve Yayınevi 

Katliamı, Rahip Santoro Cinayeti) Ergenekon örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddia 

edilerek epey bir süredir uydurma tanık vs. aranmaya başlandığı net olarak 

görülüyor. Amacın olayları aydınlatmak değil, Ergenekon’la irtibatlandırmak olduğu 

açıkça ortadadır. 

 

GARİP POLİSLER 
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Polis teşkilatı eskiden birbirini korur, kollar, birbiri aleyhine şahitlik yapmazdı. Her 

olayda delil ararız ama polisin karıştığı bir olayda daha ciddi, daha inandırıcı deliller 

bulmadan o polisi şüpheli yapmayız. Bu, zorlu görevlerde beraber çalışmanın verdiği 

dayanışma ve yakınlaşma duygularıdır. Oysa şimdi işler değişti. Bir grup polis kritik 

noktaları ele geçirmiş, diğerlerine suç isnadını da aşan resmen iftira atmaktan geri 

durmuyor. İşlenmiş bir suçu aydınlatmak gibi bir amaçları yok, tahkikat sırasında 

dinleme ve izleme yaparken temiz ve dürüst olduklarını bildikleri, birlikte çalıştıkları 

kişilere iftira ediyorlar.  

Şunu artık bilmeliyiz ki karşımızda arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yok, bir 

ideolojiye, bir gruba bağlanmış, o grubun disiplinine tâbi olmuş örgüt mensupları 

var. Artık bunu kabullenmeliyiz. 

İLLEGAL İLİŞKİ 

Olay bir örgütün, cemaatin devlet içerisindeki elemanları vasıtasıyla yürüttüğü 

örgütsel bir faaliyettir, karşımızdaki kişiler polis, hâkim ve savcı değil, örgütün / 

cemaatin elemanlarıdır. Devletin hukukunu değil, cemaatin talimatlarını yerine 

getirmektedirler. İstanbul, Ankara, Erzurum ve İzmir’deki bazı özel yetkili savcılar ile 

bu iller dışındaki bazı polis birimleri arasında illegal bir ilişkinin varlığı açıkça 

gözükmektedir. Özel yetkili savcılar tarafından bu iller dışında gözaltına alınan ya da 

aranan kişiler hakkında karar çıkarmadan önce kimlik, iş ve ev adresleri gibi bilgilere 

ihtiyaç vardır. Normalde bu bilgiler o illerin savcıları veya çok uygun olmasa da 

Emniyet Müdürlükleri üzerinden resmi yazışma yoluyla temin edilmesi gerekirken, 

bugüne kadar hiçbir yazışma yapılmamıştır. O halde bu bilgiler nasıl temin edilmiştir? 

İHBAR EDİYORUM 

Kozmik odalarda birkaç gün süren aramalar yapıldı. Burada hangi şüphe ve delil 

vardı, hangi iddialar üzerine buralar arandı? Şimdi ben açıkça adres veriyorum, 

hukuksuz dinleme ve izlemeler var, bunları dilekçemde belirttim. İstihbarat 

Dairesi’nde cemaatin özel cihazları, elde ettikleri her türlü kanunsuz dinleme 

materyalleri mevcuttur, buralar neden aranmaz? Kozmik odanın aranmasında kimliği 

belli olmayan bir ihbarcı vardı, burada da ben açıkça ihbar ediyorum. Bulunacak 

yerleri de söylüyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi neden 

denetlenemez? İstihbarat Daire Başkanlığı’nda arama yapılsa, demirbaşa kayıtlı 

olmayan cemaatin kendine ait özel dinleme ve izleme aletleri bulunacağından hiç 

tereddüdüm yoktur. 

 

NE YAPILMALI KILAVUZU 
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Özel yetkili mahkemelerin tüm hâkim ve savcıları emsali hâkim ve savcılarla 

değiştirilmelidir, bu sağlanmadan cemaate muhalif olan hiç kimsenin özgürlüğü ve 

hayatı güvencede olamaz. 

CEMAATLER 

Adalet Bakanlığı’nda cemaat taraftarı olduğu herkesçe bilinen Teftiş Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve başta il savcılarını ve diğer savcı ve hâkimleri hiçbir hukuki şüpheye 

dayanmadan dinlettiren cemaat yanlısı müfettişler bu görevlerden 

uzaklaştırılmalıdır. 

DİNLEMELER 

Tüm özel yetkili mahkeme hâkimlerinin verdiği önleme (istihbari) dinleme kararları, 

bu konudaki TİB kayıtları ve İstihbarat merkezlerinde (polis-jandarma ve MİT) yasal 

olarak bu konuda tutmak zorunda oldukları tutanaklar birbirini teyit edecek şekilde 

kontrole tâbi tutulduktan sonra haksız ve şantaj amaçlı dinlemelerin tespit edilmesi 

gerekir. 

YA BAŞBAKANKEN KASETLE ŞANTAJ YAPILSAYDI 

BAYKAL’ın gizli kamerayla çekilen görüntülerini içeren kaset olayını kim yaptı, niçin 

yaptı? Baykal bu ülkede muhtemel başbakan adaylarından biriydi, ülkenin ikinci 

büyük partisinin genel başkanı olarak konjonktürün değişimine göre her zaman 

başbakan olması ihtimal dahilindeydi. Bu video görüntüleri daha önce çekilmiş. 

Baykal başbakan olsaydı ve ülke için kritik bir karar arifesinde birileri çıkıp elimizde 

bu görüntüler var, eğer şöyle davranmazsanız bunları kamuoyuyla paylaşacağız 

deseydi acaba durum ne olurdu? Acaba kaç bakan, kaç genel müdür, kaç komutan 

veya onların eşleri ve çocukları hakkında da bu veya benzeri görüntüler mevcuttur? 

Bu olayın ilk benzeri Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’e yönelik hazırlanmıştı, 

bugün bu olayı cemaatin yaptığından en ufak şüphem yok. 

BU KİTABI NEDEN YAZDIM ?? 

Aslında herkes biliyor ama kimse dillendirmiyor. Son zamanlarda gündemi meşgul 

eden tüm iddiaları yayan cemaattir, onlardan bilgi alan da, onlar adına konuşan da 

cemaatin adamlarıdır. Tarafsız basın mensubu, devletin polisi, savcısı numarasını 

artık kimse yutmasın, bu işler Emniyet ya da hukuk adına yapılmıyor, cemaatin planı 

ve programı doğrultusunda cemaatin talimatı ile gerçekleştiriliyor. 
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BU GİDİŞLE HERKES SİLAHA SARILACAK 

TÜRKİYE’de adalet çürüyor, gerçi zaten çürümüştü ama bu defa yok ediliyor. Böyle 

giderse iş adaletten çıkacak ve insanlar silaha sarılacak. İnsanların hayatları, şerefleri 

ile bu kadar oynanırsa, onlara en yakışıksız isnatlarda bulunulursa, hayatta 

onurlarından başka kaybedecekleri olmayanlar, kendilerine atılan lekeyi temizlemek 

için her şeyi yaparlar. Bu duruma çok uzak değiliz artık.” 

 Hanefi Avcı'dan çok vahim iddialar 

Bir dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü olan 
Hanefi Avcı’dan tartışma yaratacak iddialar... 
 
Emniyet teşkilatında teknik-elektronik istihbaratın kurucusu olarak bilinen Eskişehir 
Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Fethullah Gülen cemaatinin başta emniyet ve yargı 
olmak üzere devlet kurumları içindeki yapılanmasıyla ilgili kitap yazdı... 
 
Avcı, piyasaya yeni çıkan “Haliç’te Yaşayan Simonlar” adlı kitabında “Aslında herkes 
biliyor ama kimse dillendirmiyor. Ben açıkça ifade ediyorum ki, son zamanlarda 
gündemi meşgul eden tüm iddiaları yayan cemaattir” diyor... 
 
“Büyük illerin emniyet müdürleri ve valileri bilsinler ki, emirlerindeki polislerin bir 
kısmı kendilerini değil, cemaatin imamını amir olarak kabul ediyor” iddiasını dile 
getiriyor, ancak somut kanıt ve belgelere değil ‘tecrübelerine ve duyumlarına’ 
dayanıyor... 
 
Bir dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü olan 
Hanefi Avcı’nın “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabının 
ilgi çekici bölümleri özetle şöyle: 
 
DANIŞTAY OLAYI... O gün Alpaslan Arslan’ın telefonlarını hızla inceleyen Ankara 
polisi, ilk bakışta görüştüğü kişiler arasında Muzaffer Tekin’i görünce hemen olayın 
failinin Ergenekon örgütü olduğunu açıkladı. Aslında olayın çok iyi tahlil edilmesi ve 
araştırılması gerekiyordu ama bunun için zaman yoktu... Polisin istihbarat 
birimlerindeki Ergenekon’u ortaya çıkarma çabasına, tüm büyük ve vahim olayları 
Ergenekon’a bağlama şeklindeki cemaatten gelme anlayış eklenince bir anda 
Danıştay olayı ciddi hiçbir delile dayanmadan Ergenekon’a bağlandı... İstanbul polisi 
failin arkasında Şeyh Salih Kurter olduğunu ileri sürünce Ankara artık gerçeği 
bulmak yerine, olayın Ergenekon’la bağlantısını kurmak için herşeyi ve her yöntemi 
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denemeye başladı. Her şeyi çarpıtarak kullanmak normal kabul edilir hale geldi.  
 
İddialarımın ispatı için istihbari dinleme kayıtlarına bakılması yeterli olacaktır. 
Muzaffer Tekin başta olmak üzere Alparslan Aslan ile irtibatlı olduğu iddia edileren 
herkesin Danıştay olayından en az bir yıl önce dinlendiği ortaya çıkacaktır. Bu 
dinleme kayıtları ortaya konulursa, bu kişilerin olaydaki rolleri net olarak anlaşılır. 
Benim aldığım bilgiye göre, bu kişilerin konuşmalarında onların garip ilişkiler 
içerisinde olduğunu gösteren emareler vardı ama Danıştay olayı ile ilgili hiçbir şey 
yoktu.  
 
ERGENEKON ...  

Ergenekon davasında ortaya konan iki konu çok kesin ve net olarak yanlış ve 
mantıksızdır: PKK, Dev-Sol, Hizbullah gibi örgütleri Ergenekon’un yönettiği iddiası 
yanlıştır. Böyle birşeyin gerçek olamayacağını aklı ve mantığı olan herkese ben iki 
kere iki dört eder kesinliğinde ispatlayabilirim.  
 
Danıştay saldırısı, Hrant Dink’in öldürülmesi, Malatya’daki Zirve Yayınevi katliamı 
gibi olayların görünen faillerinden başka Ergenekon veya benzeri gruplar tarafından 
yapılmış olacağına mevcut deliller ve olayların oluş biçimine bakarak kimse beni ve 
makul birini ikna edemez. Bu iddialar zorlamadır.  
 
BAYKAL KASETİ: Baykal’ın gizli kamera görüntülerini içeren kaseti kim yaptı, niçin 
yaptı? İnternetteki görüntülere bakılırsa bu işi yapanlar ellerindeki görüntülerden 
en az incitici olacak bir klip hazırlamışlar. Sadece Baykal’ın mı böyle görüntüleri var? 
“Kim yaptı” sorusuna cevap ararsak: Bu olayın ilk benzeri Ankara DGM Savcısı Nuh 
Mete Yüksel’e yönelik hazırlanmıştı, bugün bu olayı cemaatin yaptığından en ufak 
şüphem yok... 
 
Korgeneral Metin Yavuz Yalçın’ın bir kadınla telefon konuşmalarının basına 
sızdırılması, Tümgeneral Levent Türkmen’in otelde bir kadınla uyuşturucu ihbarı 
iddiası ile basılması ve istifası, İzmir’de bir Albay’ın, eşinin kendisini aldattığı 
iddiaları ile fotoğrafların basına sızdırılması, Ergenekon v.b adlarla yapılan 
tahkikatlarda bulunan özel hayata ait bilgiler, hakim ve savcılar hakkında uygunsuz 
görüntü iddialarının yayılması ve daha pek çok benzer olay aslında hep aynı adresi 
göstermektedir. Bu işleri yapabilecek yegane grubun cemaatin Emniyet İstihbarat 
birimi içerisindeki unsurları olduğu ortaya çıkar. Bu işi profesyonelce yapabilecek 
tek grup cemaattir. 
 
ERZİNCAN OLAYI... (Hanefi Avcı, 13 sayfa Erzincan’daki cemaat soruşturmasını tüm 
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detaylarıyla anlattıktan sonra şu sonuca varıyor:)... Hükümet ve cemaati dehşet 
senaryoları ile ürkütüp Savcı İlhan Cihaner ve 3.Ordu Komutanı Saldıray Berk’e karşı 
yöneltilen ve hakka hukuka uymayan tahkikatlar hükümet, cemaat ve polis 
açısından bakıldığında doğruydu. Maddi deliller gerçek bir irtica eylem planına 
işaret ediyordu. Varlığına yüzde yüz inanılıyor, gizli tanıklarla ve doğruluğu 
tartışmalı delillerle iddialar güçlendiriliyordu. İnandırıcı gözüken bu delillerin iyi 
bakıldığında göründüğü gibi olmadığı anlaşılacaktır. Bu davadaki gariplikler bir 
kitapa sığmayacak kadar karışık ve kapsamlıdır. 
 
REKTÖR VE BÜYÜKANIT... Türkiye’de adli işlemlerdeki ilk anormallik Van Rektörü 
Yücel Aşkın hakkındaki dava ve Şemdinli İddianamesi ile başladı. Ama o gün 
farkedilmedi, temiz bir savcının yaptığı aşırılıklar gibi gözüktü. Aldığım bilgiler ve 
değerlendirmeler ışığında bugün anlıyorum ki olay sıradan bir savcının işi değildi. 
Cemaatin adli sistemi kullandığı ilk operasyondu. 
 
BALYOZ... Şu açık olarak görülmektedir ki ordu başta olmak üzere her kurum 
bünyesindeki gizli oluşumlar içinde cemaatin casusları var. Bu casuslar buralarda 
edindikleri her bilgiyi ve dökümanı taşıyorlar.. Bu belgelerin kullanılmasını hukuki 
hale getirmek için cemaat elemanları tarafından bir yerlere konulup aramalarda 
bulunduğu süsü verildiğine dair ciddi emareler var. Kimi zaman da amaca yönelik 
belge üretiliyor. Bazen ele geçen belgeleri yanlış yorumluyorlar, cami bombalama 
timi gibi saçma konularda uydurma belgeler ortaya çıkıyor... 
 
CEMAAT OPERASYONU: ... Hedef seçilen kişilerin önce telefon detayları analiz 
edilecek, gizli ve özel görüştüğü kişiler belirlenecek, gerekiyorsa eşleri, çocukları 
veya yakınlarının telefon görüşmeleri aynı şekilde analiz edilecek, özel ilişkileri 
belirlenecek. Daha sonra başka isimlerle veya IMEI numarası üzerinden dinleme 
yapılacak, buluşmaları v.s varsa fotoğraflanıp videoya alınacak, ardından elde edilen 
bu sesler veya fotoğraflar internet sitelerinde profesyonelce yayınlatılacak. 
Maalesef bütün internet sitelerinde yayınlanan sesler ve fotoğraflar, aynı grup 
tarafından yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır.. Eğer hedef seçilen kişiler çok özel 
üst düzeyde yetkili kişiler ise o zaman çok daha özel devletin istihbarat amacıyla 
aldığı alet ve sistemler kullanılacaktır. Bu yapılanların sınırının ne olduğunu tahmin 
bile etmek zordur.  
 
ARAMA YAPILSA ...  

Cemaatin İstihbarat Dairesi’ndeki teknik personelinin bir süre önce yurtdışına 
giderek gizli ses ve görüntü kayıt eden çok miktarda saat, kalem görünümündeki 
teknik cihazlar aldığı, küçük dinleme sistemleri alıp askeri ve belli kurumlardaki 
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adamlarına verdiği, bu yöntemle her yerde ortam dinlemesi, gizli kayıtlar yaparak 
bilgi toplandığını duymuştum. Bugün sık sık kaynağı belirsiz şekilde internete düşen 
bu ses ve görüntülerin kaynağı çoğunlukla bu tür bilgilerdir. İstihbarat Daire 
Başkanlığı’nda arama yapılsa, cemaatin kendine ait özel dinleme ve izleme aletleri 
bulunacağından hiç tereddüdüm yoktur.  
 
Cemaat haricindeki herkes bu görüntüleri internete yayarken iz bırakır ve yakalanır, 
bir tek onlar bu sistemin başında olduklarından iz bırakmadan bilgileri yayabilirler. 
 
İTTİHAT TERAKKİ...  

Osmanlı’nın yıkılışı İttihat ve Terakki ile Jön Türk hareketinin, devlet kurumları ve 
ordu içerisinde örgüt kurması, ordunun ve devletin sistemini bozmasına bağlanır. 
Bugün cemaatin yaptığının bundan farkı yoktur. Polis, ordu, MİT, jandarma, yargı  
ve diğer devlet kurumları içerisinde ayrı bir hiyerarşik örgütlenme kurarak ve bu 
teşkilatların sistemlerini bozarak çalışmalarını engelliyorlar. Üstüne üstük bu 
teşkilatların personeli arasında ayrım, güvensizlik ve düşmanlık yaratarak kurumları 
içerden ve tamir olunmaz biçimde yaralıyorlar. 
 
İşler nasıl yürüyor? Genelde her kurumun imamı işleri yürütüyor. Emniyet, ordu, 
MİT, basın, yargı, maliye gibi tüm buyuk kurumlardan sorumlu olan bir imam var. 
Her imamın altında o kurumun her biriminde sorumlular mevcut. Tüm illerde 
örgütlüler.  
 
‘Hayatım zehir zindan olacak’ 
 
Öğrenciliği sırasında beş vakit namaz kıldığını, başka öğrencilerle kaldığı bir evde 
Fethullah Gülen’le de karşılaştığını anlatan Hanefi Avcı, bu kitabı neden yazdığını 
şöyle anlatıyor: Genel kanaat bürokratların emekli olunca yazmaları gerektiği 
yönündedir. Herşeyin bayatı tatsız olduğu gibi bilginin bayatı bir işe yaramayacağı, 
zamanında yapılmayan uyarıların anlamını yitireceği için kitabı bir an önce yazmaya 
karar verdim... 
 
Bunun bedelinin ne demek olduğunu biliyorum. Kimsenin anlamayacağı kadar ağır 
olacağının, hayatımın zorlaşacağının, cehennemin bu dünyada tattırılmaya 
kalkılacağının farkındayım. Bu daha önce bilinenlere benzemeyecek, onu da 
biliyorum. Fakat bedeli ne olursa olsun buna karşı çıkacağım, iki yüzlü olmayacağım, 
yanlışı kim yapıyorsa yapsın yanlıştır anlayışıyla bu yapılanların karşısında 
duracağım...  
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Son söz olarak şunu ifade etmek istiyorum: Herhangi bir tahkikat yapılabileceğine 
inanmıyorum ama cemaatin yönetici imamları hakkındaki gizli bilgileri Ankara ve 
İstanbul Başsavcılıkları ve bazı başka makamlara yazılı şikayet/ihbar dilekçesi olarak 
vereceğim... Tıpkı bu kitabı yazmaktaki amacımda olduğu gibi, dilekçe vermekte 
ısrar etmemin nedeni, ülkeme karşı sorumluluğumu yerine getirmiş olma 
duygusundan başka bir şey değildir...” 
 
NELER YAPILMALI ? 
 
MAALESEF bu gruba karşı çıkmak çok kolay değil. Öncelikle istihbari dinlemeler 
ciddi olarak araştırılmalı, kişileri tehdit ve şantaj amaçlı kanunsuz olarak dinleyenler 
tespit edilmeli. Bugün tahminlerin üzerinde pervasızca insanlar dinleniyor ve bu 
dinlemeler tamaman cemaatin kontrolünde kullanılıyor. 
 
DENETİM: Polis, Jandarma ve MİT’in vatandaşlara yönelik dinleme işlemleri 
mutlaka denetlenmelidir. Bir defaya mahsus denetim değil, sürekli denetim 
mekanizması kurulmalıdır.  
 
HAKİM ve SAVCILAR: Özel yetkili mahkemelerin son 6-7 yılda atanan tüm hakim  
ve savcıları emsali hakim ve savcılarla değiştirilmelidir. Bu sağlanmadan cemaate 
muhalif olan hiç kimsenin özgürlüğü ve hayatı güvencede olamaz. Mevcut kadro ile 
adalet mümkün değil. 
 
MÜFETTİŞLER: Adalet Bakanlığı’nda başta il savcılarını ve diğer savcı ve hakimleri 
hiçbir hukuki şüpheye dayanmadan dinlettiren cemaat yanlısı müfettişler bu 
görevlerden uzaklaştırılmalıdır. 
 
HESAP SORULMALI: Cemaat adına yapılan, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Emin 
Aslan, Mustafa Gülcü, Celal Uzunkaya ve Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’ın 
haklarındaki davaların, Savcı Cihaner ve arkadaşları hakkındaki tahkikatların yapılış 
biçimleri tarafsız savcılar tarafından tahkik edilmeli, bu olayda iftira eden polis, 
savcı ve hakimler yargılanmalı, kurdukları tuzakların, uydurulan delillerin hesabını 
vermeleri sağlanmalıdır. 
 
BAĞLANTIYA DİKKAT: İstanbul, Ankara, Erzurum ve İzmir’deki bazı özel yetkili 
savcılar ile bu iller dışındaki bazı polis birimleri arasında illegal bir ilişkinin varlığı 
açıkca gözükmektedir.  
 
DEVLET SAHİP ÇIKSIN: Cemaatin dört koldan başlattığı propaganda karşısında 
hedef olan hakim, savcı, polis müdürü, muvazzaf veya emekli askerlerin tek tek 
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kendilerini koruma ve savunma imkanları yoktur. Devlet bu kişileri korumalı, 
kendilerini savunmaları için imkan vermelidir.  
 
HANEFİ AVCI: HALİÇ'TE YAŞAYAN SİMONLAR: DÜN DEVLET, BUGÜN CEMAAT 
Kitabın adı nerden geliyor? 
 
Hanefi Avcı, kitabına koyduğu “Haliç’te Yaşayan Simonlar” adının anlamını kitabında 
şöyle açıklıyor: 
 
Simonlar... Onlara empoze edilmiş, beyinlerine işlenmiş örgüt gerçekleri uğruna 
savaşıyorlar, bu gerçekler uğruna ölümü göze alıyorlar, bunun dışındaki 
haksızlıklara ses çıkarmıyorlar... İtaat kültürünün hakim olduğu, grup menfaati için 
itaatin istendiği her yerde Simonlar var. 
 
Haliç... Haliç bir zamanlar inanılmaz kötü kokuyordu. Midem bulanıyordu,  
Haliç’ten geçmek benim için ölümdü... Fakat Haliç’in etrafında yaşayanlara 
bakıyordum, onlar parklarda geziyor, yemek yiyor, hatta piknik yapıyordu.  
Bu durum bana çok tuhaf gelmişti. Demek ki insanlar uzun süre kaldıkları ortamda 
yanlışlıklara, hatalara ve bütün anormalliklere alışıyor, uyum sağlıyor.  
Türkiye için de aynı şey söz konusu... 
 
‘POLİSTE OLMAZ SANDIM, YANILMIŞIM’ 
 
Bir örgüte ideolojik bir gruba ya da bir cemaate bağlandın mı, kişisel iradeni ve 
özgürlüğünü kaybedip, o grubun liderliğinin iradesine kendini teslim ediyorsun. 
Yanlış ya da doğru diye bir şey kalmıyor, grubun amaçları her şeyi belirliyor,  
hak da adalet de izafi hale geliyor. Tıpkı Simon’daki gibi... Şunu artık bilmeliyiz ki, 
karşımızda arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yok, bir ideolojiye, bir gruba bağlanmış, 
o grubun disiplinine tabi olmuş örgüt mensupları var. Artık bunu kabullenmeliyiz.. 

 --  
Bu e-postayı Google Grupları'ndaki "AYDINLIK GELECEK Hareketi" adlı gruba abone olduğunuz için aldınız. 
Bu gruba kayıt göndermek için aydinlik-gelecek-hareketi@googlegroups.com adresine e-posta gönderin. 
Bu gruba olan aboneliğinizi iptal etmek için aydinlik-gelecek-hareketi+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-
posta gönderin. 
Diğer seçenekler için http://groups.google.com/group/aydinlik-gelecek-hareketi?hl=tr adresinden grubu ziyaret edin. 
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