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ÖNSÖZ

Bu kitapta yer alan bilgiler, Adnan Oktar Silahlı 

Suç örgütünün yargılanmakta olduğu 2019/313 

numaralı dosyada yer alan dijital deliller, müşteki - 

mağdur ve etkin pişman ifadeleri, teknik takip,din-

leme ve  ses tapeleri değerlendirilerek bir araya 

getirilmiştir. Devletin resmi makamları tarafından 

ele geçirilen bu önemli veriler, örgütün tuzağa 

düşürmek için “hedef” olarak seçtiği genç kızlara 

yıllar boyunca hangi aşamalarda, hangi çalışılmış 

ve sistematik tuzakların kurulduğunu somut olarak 

göz önüne sermektedir. 40 yıldır binlerce genç kızı 

cinsel olarak mağdur etmiş  olmasına rağmen, 

örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu ku-

rum-kuruluşlarındaki  bazı kirli eller bu korkunç is-

tismar sisteminin  ortaya çıkmasını engellemiş ve 

karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği 

bu silahlı istismar örgütü varlığını bugüne dek 

sürdürmüştür. Dava dosyasında ifadesi alınan 

70’e yakın mağdur kızın yaşadığı olaylar “Hale” 

mahlası ile anlatılmaktadır. Dialogların tamamı if-

ade ve dava delilleri ile sabit olan konulardır ve 

hepsi tamamen gerçektir.
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Bu kitap, 
ADNAN OKTAR Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün 
tuzağa düşürdüğü binlerce kızdan sadece birinin 
gerçek hayat hikayesidir.

Av.Eser Çömlekçioğlu  / av.eser@saritasli.com

Aileler ve Genç Kızlar DİKKAT!!!
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Adnan Oktar’ın ‘‘kız bulma imamı‘‘ 
olan Bora Yıldız, her gün rutin ola-
rak yaptığı şekilde, ofisinin altındaki 
alışveriş merkezinde genç kız avına 
çıkmış ve tam hedef kitlesinde olan 
bir kişiyi gözüne kestirmiştir.

Bora Yıldız, Adnan Oktar Silahlı Suç 
Örgütü’nün “hedef kızları” tuzağa 
düşürmekle görevli olan ve yaklaşık 
7-8 örgüt üyesinden oluşan ekibin 
yöneticisidir. Bora Yıldız gün içinde 
avm, okul, dershane çevresi, met-
ro ve İstanbul’un belirli ve kalabalık 
merkezlerinde örgütün aradığı stan-
dartlarda hedef kız avına çıkar.

BORA, HALE’Yİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE HEDEFİNE ALIR...
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BORA, HEDEF ŞAHSIN BİR DE ARKADAN SÜZER...

Bora Yıldız, genç kızı görür ve kriter-
lere uygun olduğuna karar verir ve ta-
nışmak için harekete geçer...
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BORA, HALE’Yİ DOĞRU BİR ANDA YAKALAMAK İÇİN 
BİR SÜRE TAKİP EDER

Bora Yıldız, Hale’yi bir süre takip ede-
rek tanışma hamlesi için doğru zama-
nı kollamaktadır. Bu takip esnasında 
hedef şahsı tahlil eder ve ona hangi 
strateji ile yaklaşacağına karar verir.
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BORA, HALE’Yİ DOĞRU BİR ANDA YAKALAR...

Bora Yıldız Hale’yi lüks bir mağazanın 
önünde yakalar ve ilk hamlesini yapar.
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BORA, DİREKT HALE’NİN ÖNÜNÜ KESİP İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞIR...

BORA: Pardon, biraz önce sizi gör-
düm. Rahatsız etmek istemiyorum 
ama merak ettim, acaba siz herhangi 
bir ajansa bağlı mısınız? Modellik ya-
pıyor musunuz?

HALE: Hayır yapmıyorum ama ne-
den sordunuz?

BORA: Bizim bir reklam ajansımız 
var. Çok güzelsiniz. Sizi bir projede 
değerlendirmek isterim.

HALE: Fakat ben öğrenciyim, bu işi 
yapmıyorum ki?

BORA: Bu bizim için daha iyi çünkü 
zaten profesyonel olanlarla çalışmayı 
biz de şu an için istemiyoruz. Senin 
gibi doğal ve duru güzelliği olanlara 
ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer istersen 
seni bu konuyla ilgilenen Dolunay 
Hanım’la irtibata geçireceğim. Yeri-
miz zaten bu alışveriş merkezinin üs-
tünde, ofis katlarında.
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Bora Yıldız vereceği kartvizitinde is-
mine “can” adını da eklemiştir. İlerle-
yen aşamalarda Bora Can Yıldız ismi 
pek çok yerde kullanacağı için bu 
tip kurgular ilk adım atılmadan önce 
çoktan hazırlanmıştır.

BORA: Size kartımı vereyim. Ben de 
sizin telefon numaranızı alabilirsem 
İnsan Kaynaklarından Dolunay Ha-
nım’a sizi arattırayım. Ben genelde 
yurt dışında oluyorum.

BORA, KOLUNDA LÜKS SAAT, ELİNDE LÜKS ARABA ANAHTARI 
OLAN ELİNİ HALE’YE UZATARAK KARTINI VERİR...



Sayfa | 9

MAĞDUR ÇG...:  ...“Merhabalar ben sizinle tanışmak istiyorum, daha ön-
ceden arabayla önünüzden geçtim, sizi gördüm, o yüzden arabayı buraya 
park ettim” dedi. Arabasını gösterdi ve “sizinle tanışmak istiyorum”  dedi. 
Bir reklam ajansı olduğundan ve  yaşının 24 olduğundan bahsetti. Ben de o 
dönem spiker olmayı çok istiyordum, o yüzden hani çok iyi bir fikir olduğu-
nu düşündüm. Yaşım o dönem 15’ti. 15 yaşında olduğumu, yaşımın henüz 
küçük olduğunu söyledim, O da  “yok hiç önemli değil. Bu zaten daha iyi, 
yani erkenden başlamış olman bu işe daha iyi, daha avantajlı olursun” dedi. 

MAHKEME BAŞKANI: Kimdi bu? 

MAĞDUR ÇG...: Bora Can YILDIZ.... Daha sonra 1 hafta kadar sonra aynı, 
Beşiktaş’ta yürürken,  markete girmiştik arkadaşımla, daha sonra Ender 
isimli, yani daha sonradan öğreniyorum ismini, biri beni izliyormuş, arka-
daşım “biri seni izliyor” dedi. Ben de “kim?” dedim, gösterdi. Baktık, biz 
oradan hemen acilen çıktık, biraz çekindik. Daha sonra arkamdan geldi, 
“merhaba dedi, ben bir programda çıkıyorum, dedi. Hani senin yüzünü çok 
beğendim dedi, istersen bir reklam ya da böyle spikerlik gibi istersen dedi, 
böyle bir yerde sana yardımcı olabilirim” dedi. Daha sonra ben de;; “geçen 
hafta da bana böyle bir teklif geldi, Bora Can YILDIZ tarafından, tanıyor 
musunuz” dedim ”Ha O seninle mi ilgileniyor, tamam o zaman, o seninle 
ilgileniyorsa sorun yok” dedi. 

MAĞDUR ES...: ... Birisi arkamdan “pardon bakar mısınız “diye birkaç kez 
seslendi, ben de en sonunda rahatsız olup dönme ihtiyacı duydum. Döndü-
ğümde de yanıma gelip işte “yüzün çok güzel, daha önce bir yerlerde oyna-
dın mı, çok tanıdık bir siman var” gibi şeyler söyledi. Ben hayır oyunculuk 
yapmayı düşünmediğimi, daha önce de bir yerde oynamadığımı, sadece 
öğrenci olduğumdan bahsettim. O da “bu süreçte çalışmayı düşünüyor 
musun? Eğer çalışmayı düşünüyorsan çok yakın arkadaşlarım var, onların 
reklam ajansı var” dedi.  Nasıl bir iş yaptıklarını sorduğumda Swarovski gibi 
markaların sosyal medya hesaplarında tanıtım yapacak, senin gibi çalışmak 
isteyen öğrenci arıyoruz, bu işi yapabileceğini düşünüyorum” gibi motive 
edici bir konuşma geçti aramızda. Daha sonradan benim telefon numaramı 
istedi, zaten çok hızlı bir şekilde gelişiyordu bu olaylar, ben de telefon nu-

maramı paylaştım onunla, teyit etme amaçlı beni çaldırdı. Daha sonrasında seninle 
irtibata geçecekler dedi, o süreçte de kendi yaptığı işten bahsetti, bana kartını uzat-
tı, kartında da Bora Can Yıldız yazıyordu. 

MAĞDUR BK..:  Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisiyim. Bu insanlarla ilk tanışmam 10 
Kasım 2016 tarihinde Akasya AVM’de gerçekleşti... Sağ taraftan bir bakış hani in-
san hisseder ya bir şey hissettim bir his geldi ve kafamı çevirdim. .... Benim 3-4 
metre sağ tarafta iki kişi duruyordu. Bunlardan bir tanesi çok şık giyimli tam birazda 
arkasında duran uzun boylu birisi vardı. Ama giyimli kişi yani takım elbiseli kişi bana 
çok dikkatli bir şekilde bakıyordu. Ben de bundan rahatsız olup sıradan geçtiğim 
gibi hızla aşağıya yöneldim. Yani bir his doğmuştu içime hızla aşağıya yöneldim 
x-rayden geçtiğim gibi restorana lokantaya girdim yemeğimi aldım yerime oturdum. 
Yaklaşık 5 10 dakika sonra o iki kişinin de  yemek alıyor olduğunu gördüm. Açıkçası 
bilerek gelmiş olabilecekleri hiç aklıma gelmemişti.

MAHKEME BAŞKANI: Kimdi o? 

MAĞDUR BK...: Boracan Yıldız.... Karşıdan gelmeye başladı çok mahcup bir tavır 
yüz ifadesi ve vücut şekliyle geliyordu. Bana  “özür dilerim kusura bakmayın ben sizi 
x-rayin orada gördüm, şirketimde bulunan birisine benzetip çok dikkatli bir şekilde 
baktım ve hani sizin rahatsız olduğunuzu düşündüğüm için özür dilemeye geldim” 
dedi. Ben de “sıkıntı yok sorun değil” dedim... Ondan sonra “Bir şey sormak isti-
yorum” dedi.. “Buyurun sorun” dedim. Sonra tak diye karşıma sandalyeye oturdu. 
Ben de etrafıma sağıma soluma bakmaya başlayınca “Beni burada herkes tanır be-
nim zaten ofisim Akasya AVM’de mağazalar, herkes beni bilir” gibisinden birşeyler 
söyledi... Yanıma gelmesinin sebebi olarak da bir reklam ajansı firması olduğunu 
benim de yüzümün güzelliğinin çok dikkat çekici olduğunu ve yeni bir proje de yer 
alabileceğimden bahsetti. Swarovski’ye rakip bir firma giriyormuş pazara. “Bu ko-
nuda senin de bize yardımcı olabileceğini düşündüm” dedi. Ben de “Benim buna 
zamanım yok. Ben zaten Tıp Fakültesi öğrencisiyim yardım edebileceğimi sanmıyo-
rum” dedim. O da “Tamam ama bu konu hakkında yine de bilgi al. Benim kuzenim 
var Dolunay, bu işlere daha çok o bakıyor” dedi. 

MAHKEME BAŞKANI: Dolunay için kuzenim mi dedi? 

MAĞDUR BK...: Kuzenim dedi. Kesinlikle kuzenim ve ondan sonra tam tersi hiçbir 
şey söylenmedi.

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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BORA: Çok güzel bir kızla tanıştım. He-
men arayalım inşallah.

DOLUNAY: Çok iyi hocam maşallah, in-
şallah. Ben hemen ararım inşallah.

BORA: Tamam inşallah Dolunay Hocam 
Allah razı olsun.

Sanık Dolunay Tezin, Bora Yıldızın faa-
liyetlerinde en yakın asistanlığını yapa-
rak, hedef şahısların örgüte kazandırıl-
ması, istismar sistemine sokulmasında 
en etkin rol alan kişilerden biridir. Dava 
Dosyası’nda suça iştirak kapsamında 
bir çok cinsel eylemden sorumlu tutul-
muştur.

BORA, OFİSTE DOLUNAY’A HALE’NİN HABERİNİ VERİR...
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DOLUNAY: Hale Hanım merhaba ben 
Dolunay, Bora Bey’in İnsan Kaynakları 
Müdürü. Intro Reklamcılıktan arıyorum.
 
HALE: Evet, merhaba...

DOLUNAY: Müsaitseniz Bora Bey’le 
konuştuğunuz konu ile ilgili yarın sizinle 
yüz yüze konuşmak isterim. 

HALE: Ya biz o gün Bora Bey’le 
AVM’de karşılaştık, çok kısa bir şey 
oldu, ben tam anlayamadım. Tam ola-
rak neydi acaba? Benim çok yapmak 
istediğim bir iş değil. Bu işte hiçbir tec-
rübem de yok. 

DOLUNAY: Evet, evet, Bora Bey siz-
den bahsetti. Bu konularda hiçbir tec-
rübeniz olmadığını biliyorum. Bu bizim 
için daha iyi bir şey, zaten yeni yüzler 
arıyoruz ama bu konu telefonda tam 
anlaşılamaz, o yüzden yarın müsaitse-
niz saat 14:00’te Akasya AVM’deki ofi-
simize bekliyorum.

HALE: Dediğim gibi çok düşündüğüm 
bir iş değil ama yarın geleceğim.

DOLUNAY, HALE’Yİ SAHTE BİR REKLAM FİLMİ GÖRÜŞMESİ İÇİN ARAR...
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Sanık Dolunay Tezin’in ortaklaşa çalıştığı sanık Merve Bozyiğit ile ta-
kibi yapılan kızların mükerrer olmaması, taktiksel hatalara düşülme-
mesi ve en önemlisi kızların bu oyunu anlamaması için detaylı olark 
geri bildirimler yapıp rapor tutmaktatırlar.
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whatsaap yazışmaları
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MAĞDUR YD...: ... Ben  oraya gittiğim zaman Dolunay Tezin orada yoktu. 
Ofiste Bora vardı. Bora ile orada tanıştım. “Dolunay yolda geliyor o gele-
ne kadar sizi ben misafir edeyim” dedi. Ondan sonra onunla muhabbet 
ettik normal bir muhabbetti. Kendi işlerini kendini anlatmaya çalıştı. Böyle 
markalı lüks giyinmişti. Arabasının anahtarını falan göstermeye çalışıyordu. 
Öyle bir profildeydi. Arkadaşımla muhabbet ettiler. Sonra Dolunay gelince 
onunla muhabbetimiz bitti  Dolunay “şöyle şöyle bir marka var. Buraya işte 
İnstagrama fotoğraf atarsan sana şu kadar para verebiliriz. Şöyle olabilir 
, işte ben bu markaya senin fotoğraflarını göndereceğim” dedi. “Tamam 
Dolunay Hanım bende sizden haber bekliyorum” dedim. Ondan sonra biz 
arkadaşımla oradan ayrıldık o konuşmadan sonra. 

MAHKEME BAŞKANI: İlk senle temasa geçen Dolunay mı oldu? 

MAĞDUR YD...: İlk benimle temasa geçen Dolunay’dı....  Ondan sonra 
ben bu konuşma bittikten sonra Dolunay Hanım tamam haber bekliyorum 
dedim arkadaşımla yola çıktım. Yola çıktığımda Bora beni aradı telefon-
dan. Dolunay verdi herhalde telefonumu. Pardon işte ben size sormayı 
unuttum arabanız var mı sizi ben bırakabilirim dedi. Bende ondan sonra 
teşekkürler arabamız var dedim. Bundan sonra biz Bora ile görüşmedik. 
Benim yine liseden arkadaşım olan B.Ç. var. Ona da aynı şekilde Dolunay 
yazmış. Dolunay ile görüşmeye o da gitmiş aynı şekilde bu firma için on-
dan sonra o arkadaşım Bora Can Yıldız ile bir süre görüştü. Hani onların 
öyle bir görüşmesi oldu. Ben sadece Bora Can’ı oradan Bora Yıldız ondan 
biliyordum ondan tanıyordum. O anlatıyordu bana işte varlıklı bir adam. 
Saygılı, değişik, kültürlü işte ama ilginç geliyor belinde silahı var. Sürekli 
işte pahalı arabalar ile geziyor. Arabalar zırhlı biraz değişik falan diyordu 
ama arkadaşım olarak sadece konuştuk olarak bahsediyordu. Bir iki hafta 
sürdü onların konuşmaları. Hiçbir şey yaşanmadı aralarında zaten. 

MAHKEME BAŞKANI: Akasya AVM de sen mağaza gezerken Dolunay TE-
ZİN orada mıydı? 

MAĞDUR BY...: Evet ben hatta mağazanın adını bile söyleyebilirim. Kafkas 
store pırlanta mağazasının önünde ben oradayken o da orada yanımda vit-
rine bakıyordu dibimde. 

MAHKEME BAŞKANI: Peki Dolunay seni Bora’yla tanıştıran kişi miydi? 

MAĞDUR BY...: Evet. 

MAHKEME BAŞKANI: Peki Dolunay okuduğum ifade, ifadede okuduğum 
haricinde Dolunay TEZİN’in bu Bora’yla tanışmana başka ne tür yardımları 
oldu? 

MAĞDUR BY...: Yani Dolunay Bora hakkında, zaten hepsi birbiri hakkın-
da çok fazla iltifatlar ve birbirlerine çok sadık ve birbirlerini çok sevdiklerini 
söylüyorlardı. Aynı şekilde bu şirketin patronu olarak Onu tanıttı. Hani ilk 
gün değil biz sonradan tanıştık Bora’yla. Dolunay benim numaramı aldı, ben 
oradan merdivenden aşağıya inince ya ben yanımda bir kadın olduğunu fark 
ettim ama hiç dönüp bakmadım. Merdivenden O da indi, sonra “affedersi-
niz, numaranızı alabilir miyim” dedi böyle böyle işinden bahsetti. Ben de o 
sıra gerçekten birkaç reklam film seçmelerine gidiyordum, bunun bir fırsat 
olacağını düşündüm. 

MAHKEME BAŞKANI: Ondan sonra peki Dolunay TEZİN seninle ne kadar 
ilgilendi? 

MAĞDUR BY...: Dolunay sadece başta vardı. Yani biz zaten Bora benim nu-
maramı Dolunay’dan aldıktan sonra ben Dolunay’la görüşmedim bile diye-
bilirim, hiç konuşmadım, iletişim kurmadım ve ben affedersiniz hep erkekler 
buluştukları için ben bir kere Dolunay’ı davet edilmesini istedim bir akşam, 
geldi oturduk, tabu oyunu gibi oyunlar oynadılar. 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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2 gün sonra...
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DOLUNAY, HALE İLE SAHTE REKLAM FİLMİ HAKKINDA KONUŞUR
VE ASIL KONU OLAN BORA’YI ÖVME KISMINA GEÇER, BUNLAR DAHA 
ÖNCE YÜZLERCE DEFA ÇALIŞILMIŞ, TEKRARLANMIŞ KONUŞMALARDIR.

DOLUNAY: Bora Bey’in bahsettiği 
kadar güzelmişsiniz. Ne yapıyorsu-
nuz okuyor musunuz, çalışıyor mu-
sunuz?

HALE: Teşekkür ederim, üniversite 
hazırlıktayım. 

DOLUNAY: Telefonda bahsettiğim 
gibi, biz zaman zaman bu işi daha 
önce yapmış insanlarla çalışıyoruz, 
reklam çalışmalarımız oluyor, bu-
nun için de saatine 1000 TL veriyo-
ruz. Sizin burada müsaitseniz birkaç 
tane fotoğrafınızı çekmek istiyoruz. 
Müşterimiz olan firmayla fotoğrafla-
rınızı paylaşmak istiyorum. Ama ben 
eminim kabul edilecektir, cidden çok 
duru bir güzelliğiniz var.

HALE: Teşekkür ederim, çok incesi-
niz. Tamam olur. 

DOLUNAY: Sibel Hanım fotoğrafla-
rınızı çekecek, sonrasında bir kahve 
içer ayrılırız. Bu arada nerede oturu-
yorsun?

HALE: Bostancı.
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SİBEL, HALENİN OFİS ORTAMINDA FOTOĞRAFLARINI ÇEKER...

SİBEL: Merhaba ben Sibel.

HALE: Merhaba, Hale ben de.

SİBEL: Çok çok çok çok güzel bir 
kızsın. Seni kaçırmamamız lazım. 
Mutlaka çalışalım.

HALE: İnanın dünden beri aldığım 
iltifatı ömrüm boyunca almadım, te-
şekkür ederim :)

SİBEL: Şimdi boydan ve yakından 
birkaç fotoğrafını çekeceğim.

Bu fotoğraflar arşivlenir ve daha son-
ra kızlar arasından seçim yapması 
için Sanık Adnan Oktar’a gösterilir.
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DOLUNAY VE HALE TEKRAR ODAYA GEÇER VE KIZI İKNA 
KONUŞMALARINA DEVAM EDER...

DOLUNAY: Eee... başka neler yapı-
yorsun? Erkek arkadaşın var mı?

HALE: Hayır yok, altı ay kadar önce 
ayrıldım. 

DOLUNAY: Ah bu erkekler… O kay-
betmiş. Boş ver önüne bak. Biz de 
Bora Bey’i evlendirmek için çok uğ-
raşıyoruz, onunla kardeş gibiyiz. Ben 
mesela seninle tanıştığını duyunca 
çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey yap-
maz, hayatta böyle bir şeyle muhatap 
olmaz. Ailesi çok zengin, kendi genç 
yaştan beri bu kadar varlığı olmasına 
rağmen işine gücüne konsantre olmuş, 
çok önemli projelere imza atmış genç 
bir iş adamı ama sizi çok beğenmiş ol-
malı ki AVM’de sizinle tanışmış. 

HALE: Ben de çok şaşırdım. Normalde 
ben de kimseyle muhatap olmazdım 
ama bir güven verdi. Şimdi buradayım.

DOLUNAY: Burası çok güvenilir bir fir-
ma, burada olduğuna pişman olmaz-
sın. Senin gibi kaliteli birisiyle hem ar-
kadaş olmak, hem de çalışmak isteriz. 
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DOLUNAY, HALE’DEN YER BİLGİSİNİ ALDIKTAN SONRA ÇAKTIR-
MADAN MESAJLA BORA’YA HABER VERİR...

BORA: Naptınız hocam?

DOLUNAY: Çok iyi geçiyor hocam 
inşallah. Fotoğraflarını çektik. Bos-
tancı’ya gidecek, siz iki dakika kadar 
sonra gelip sıcak yapın.

BORA: Tamam inşallah.
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ÖNCEDEN BELİRLENEN KURGU GEREĞİ BORA, TAM KENDİSİNDEN 
BAHSEDİLDİĞİ SIRADA İÇERİ GİRER...

BORA: Selam, aaa... geldin mi? Mer-
haba nasılsın, seni gördüğüme çok 
sevindim.

HALE: Merhaba, evet Dolunay Ha-
nım ile konuştuk, sanırım çalışacağız.

DOLUNAY: Ooo, Bora Bey, hoş gel-
diniz. Biz Hale Hanım’la çalışma ko-
nusunda anlaştık hatta gelecekle il-
gili dedikodu yapmaya bile başladık. 
:D:D 
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BORA VE DOLUNAY, ROLLERİNİ EN ŞEKİLDE OYNAYARAK, 
NEŞELİ VE GÜZEL BİR ORTAM OLUŞTURURLAR...

BORA: Nasılsın? Nasıl gidiyor? De-
tayları konuşabildiniz mi?

HALE: İyiyim teşekkür ederim. Evet 
Dolunay Hanım ile konuştuk, sanırım 
çalışacağız. Siz nasılsınız?

BORA: Çok teşekkür ederim çok iyi-
yim, yahu Dolunay Hanım, Hale ne 
kadar sevimli ve doğal bir insan değil 
mi? 

DOLUNAY: Ya sormayın, insan bak-
maktan kendini alamıyor.

HALE: Teşekkür ederim, mahcup 
ediyorsunuz. Dolunay Hanım’a da 
söyledim, hayatımda daha önce hiç 
bu kadar iltifat almamıştım.

BORA: Yok bu söylediklerimiz iltifat 
değil, gerçek. 
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DOLUNAY, HALE’NİN NEREYE GİDECEĞİNİ SOHBET SIRASINDA 
ÖĞRENİP BORA’YA HABER VERİR, BORA DA BU BİLGİYİ BİR SONRA 
Kİ AŞAMA İÇİN KULLANIR...

BORA: Neyse, ben gitmek zorunda-
yım, içeride biraz işim var. Daha son-
ra da çıkacağım.

DOLUNAY: Ne tarafa gidiyorsunuz 
Bora Bey? 

BORA: Suadiye.

DOLUNAY: Hale de Bostancı’ya gi-
decek sanırım. Size zahmet olmazsa 
onu da bırakır mısınız?

HALE: Yo yoo, zahmet olmasın, ben 
kendim giderim, hiç gereği yok.

BORA: Olur mu ne zahmeti, yolumu 
beş dakika uzatacağım, ben bıra-
kırım. Siz konuşun, ben de o sırada 
işimi bitirmiş olurum, beraber çıkarız. 
Birkaç imza atıp çıkacağım.
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LÜKS ARACI GÖSTERMEK İÇİN OYNANAN BU OYUN DA 
BAŞARIYLA SONUÇLANIR...

Bu aşamada yaşı reşit olmayan 
genç kıza kendisini zengin tanıtmak 
için lüks aracı göstermek önemli bir 
aşamadır. Aynı model lüks arabanın 
hergün farklı bir rengini kullanarak 
gelir. Planın her ince detayı kzın aklı-
nı başından almaya kodlanmıştır.

BORA: Buyrun Hale Hanım… 

HALE: Ya zahmet veriyorum size. 

BORA: Ne zahmeti. Sen ne iyi bir 
insansın :)
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BORA, ADNAN OKTAR’IN TAVSİYESİ ÜZERİNE, HEDEF KIZA EVLENME 
İDEALİNDEN BAHSEDER VE İYİ BİR EŞ PROFİLİ ÇİZER...

BORA: Biz aslında yurt dışında bir 
inşaat şirketinin sahibiyiz. İnşaat Mü-
hendisiyim ben, İTÜ’den mezunum. 
Bu arada tam konuşamadık, sen ne-
ler yapıyorsun?

HALE: Ben üniversite bu sene giriş-
liyim.

BORA: Ben kader kısmete çok inanan 
biriyim. O gün seni orada görmem bir 
tesadüf değil. Tamamen kader. O gün 
evden üç dakika geç çıksaydım veya 
beş dakika erken çıksaydım araba-
nın yan koltuğunda oturamayacaktın. 
Ama kader bizi bir araya getirmek is-
temiş. Şu an buradayız. 

HALE: İnanın, ben de hayatımda ilk 
defa böyle bir olayın içerisindeyim 
ama Dolunay Hanım o kadar güven 
verdi ki ve sizin tanışma şekliniz de 
o kadar medeni oldu ki, ben de bu-
radayım. 

BORA: Hayatın insana ne getireceği-
ni bilemeyiz. Ben işten güçten vakit 
bulup yeterince sosyalleşemedim. 
Annem evlenmem konusunda baskı 
yapıyor fakat hiç öyle bir alanım ol-
madı. Hep iş arkadaşlarım ve seya-
hatler. İnan ben de şu anda yanımda 
senin gibi bir kızla Bostancı’ya gide-
ceğimi hayal edemezdim. Her şey 
nasıl da denk geldi. 
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BORA: Canım, önündeki torpidodan 
gözlüğümü verebilir misin?

HALE: Tabii ki. (Hale torpidoyu açar 
ve dolar desteleriyle karşılaşır)

BORA: Valla ben de artık anne sözü 
dinlemeye karar verdim. Çok şükür 
her şeyi elde ettim. Evlenip annemleri 
torun sahibi yapmak istiyorum.

HALE: Umarım her şey istediğiniz 
gibi olur. 

BORA, KENDİNİ ZENGİN GÖSTERMEK İÇİN ÖNCEDEN TORPİDOYA 
DESTE DESTE PARA KOYAR VE KIZI ETKİLEMEK İÇİN BİR 

BAHANEYLE TORPİDOYU AÇTIRIP ONLARI GÖSTERİR. 
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BORA: Görüşmek üzere.

BORA, HALE ARABADAN İNMEDEN ÖNCE YARIN İÇİN HALE İLE 
RANDEVULAŞIR...
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MAĞDUR DK...: Daha sonrasında biz oradan kalktık, Akasya Acıba-
dem’den çıkış yaptık ve arabaya bindik, Porsche siyah bir jeepi vardı ar-
kada da Alpar Sayın isimli şahıs, 34 ST sonunu hatırlayamadığım Jaguar 
zırhlı bir araç, sonradan zırhlı olduğunu tespit ettim, onun da açıklamasını 
yapacağım ilerleyen zamanlarda, bizi takip ediyordu. Giderken mekanın 
adını söylemedi, Çengelköy’de bir sitenin önünde durduk, dilersen dedi 
burada benim evim var dedi, bahçesinde oturup çok rahat bir şekilde dedi.

MAĞDUR BY..: Benim okula gitmem gerekiyordu onlar da hani zaten seni 
gideceğin yere bırakalım diye ısrar etmeye başlamışlardı. Ben de başta 
kabul etmesem de, çekiniyorum sonuçta tanımadığım insanların arabasına  
binmeye, tanışmış da olsam. Ondan sonra toplu taşımayı göz önünde bu-
lundurarak kabul ettim. Şunu da eklemek istiyorum, Boracan Yıldız o gün 
kendisini Boracan Öztürk olarak tanıtmıştı. Ondan sonra beyaz Porsche 
arabasıyla beni okula bıraktı, okulum zaten çok yakındı. 

MAĞDUR ÇG..: ....  Sonra size ayrı bir sürprizim var dedi Bora. Biz dı-
şarıda kafe gibi bir eğlence yerine gidiyoruz sandık, sonra ben Bora’nın 
Porsche, 34 GL olması lazım plakalı arabasına en ön tarafına bindim, En-
der’le kızkardeşim de arka tarafa bindi... Sonra baktım daha önceden beni 
götürdüğü stüdyoya getirdi, sonra ben hatta Bora’ya çok kızgın baktım, 
“yani buraya mı getirdin, bu mu sürpriz?” dedim. Bora’da bana hiçbir şey 
demedi, çok heyecanlıydı, böyle zıplayarak falan çıktı arabadan. 

MAĞDUR DK..: Akasya AVM’de yine Veldan isimli bir mekana indik. 
AVM’de X-Ray cihazından geçerken elinde evrak, iş çantasını yere düşür-
dü, sanırım bunu bilinçli olarak yapıyorlar çünkü çanta yere düştüğünde 
X-Raydan geçmeden önce paralar, dolarlar yerlere saçıldı, tek tek bunları 
topladı. 
“Neden koruma ile geziyorsun” diye sorduğumda, bana şu şekilde bir 

açıklama yaptı, “ben devlette çalışıyorum yani Irak, Bağdat gibi yerlerde sü-
rekli bir inşaat projelerim var, o yüzden bu tamamiyle tedbir amaçlı, hani için 
rahat olsun, herhangi bir tehdit altında değilim, can güvenliğinden yana hiç 
bir şüphen olmasın, zaten öyle bir durum olduğunda  seninle görüşmem , 
hatta  kimseyle görüşmem” dedi, “benim de kendime ait ruhsatlı silahım 
var , bu devletin bana vermiş olduğu bir özellik, yani devlet böyle olmasını 
istiyor, o yüzden benim bir korumam, korumayla gezme ihtiyacım var” dedi. 
Ondan sonraki görüşmelerimizde de zaten Alper Sayın sürekli bize eşlik etti. 

MAĞDUR YD...: O süreçte bir takım böyle etkileme, etkilemeye yönelik dav-
ranışlar sergiledi, işte ingilizce yurt dışı bağlantılı bir iş görüşmesi yaptı ve 
yüksek meblağda bir paralardan bahsedildi açıkçası. Daha sonrasında bir 
hafta yurt dışında olacağından bahsetti ve işte bu süreçte sürekli whatsapp 
halinde, iletişim halinde olacağımızdan bahsetti. İş için gittiğini, Ankara’ya 
oradan da işte Bağdat’a gidebileceğini söyledi, 

MAĞDUR BK...: Daha sonra Kanyon AVM’de lüks bir mağazaya girdi ve 
tahminen 15.000 liradan 7,5 bin liraya düşen ayakkabı ve ceket vardı. Bu 
fırsat kaçmaz diyerek 7,5 bin liraya 2 sini de kendine aldı. Oradaki amacı 
kendisini zengin gibi göstermekti ve bu yolla benî etkilemeye çalışıyordu 
Bora bir gün yine beni yemeğe davet etti, Anadolu Hisarı’nda lüks bir lo-
kantada yemek yedik. Yemek yerken bana kendisinin iş adamı olduğunu ve 
zengin adamların, koruma ile gezmek zorunda olduğunu, bunun sadece bir 
prosedür olduğunu, tedirgin olunacak bir şey olmadığını söyledi. Her görüş-
memizde yanında mutlaka koruma oluyordu. Ben 4-5 farklı koruma gördüm 
Bora’nın yanında ve silah taşıyordu. Yanında silahı ve koruması olmadan 
hiç görüşmedik. Ayrıca Bora aracının zırhlı olduğunu söylüyordu.  Benim 
arabama binemeyeceğini çünkü onda zırh olmadığını söylemişti. Porche ve 
Range Rover marka araçları kullanırdı.... 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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Örgütün hazıladığı tuzakta her detay 
çok ince tasarlanmıştır. Zengin ünlü 
iş adamı profilini destekleyecek sah-
te ropörtajlar, tv haberleri fotoğraflar 
örgüt tarafından  sosyal medyaya 
servis edilmiştir. Asında o röportajlar 
sahte logolar eklenerek örgüt üyeleri 
tarafından bilgisayar ortamında hazır-
lanmıştır. 

Bu düzeneği bilmeyen Hale, Bora’nın 
ulusal kanallarda röportaj verdiği izle-
nimini edinir. İçindeki şüpheleri biraz 
olsun giderir. Bora’ya karşı daha gü-
venli olur. 

HALE EVE DÖNÜNCE BORA’YI İNTERNETTE ARAŞTIRMAYA BAŞLAR... 
ULUSAL TV KANLLARINA ÇIKTIĞI ROPÖRTAJLAR, DERGİ YAZISI VE 
FOTOĞRAFLAR GÖRÜR.
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kurgu roportajlar
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MAĞDUR SZ...: 2018 yılının Nisan veya Mayıs ayında (tam tarihi net olarak 
hatırlayamadım) Ben, Annem ve Annem’in bir arkadaşı ile Beşiktaş’ta gezi-
yorduk. Yanımda Annem ve Annem’in arkadaşı varken bir erkek şahıs ko-
şarak yanıma geldi ve hepimize hitaben ‘Merhabalar, asla kötü bir niyetim 
yok, çok güzel, çok zarif, çok kaliteli bir kızınız var, niyetim asla tanışmak 
da değil, ben inşaat işiyle uğraşan iş adamıyım, Bilgi Üniversitesi’nde Ho-
calık da yapıyorum. Şimdi de Reklamcılık sektörüne atılacağım. Swarovski 
ve Pandora gibi markalar için reklam yüzü arıyoruz. Bu reklam yüzlerini 
daha çok sosyal medya mecraları üzerinde kullanacağız. Kızınız çok gü-
zel bizle çalışmak ister mi?’ tarzında şeyler söylerken Annem konuşmayı 
kesip ilerleme amacıyla lütfen böyle şeyler söylemeyelim dedi. Çünkü An-
nem o an bu erkek şahsın bana karşı yoğun iltifatlarından rahatsız olmuş-
tu. Bu erkek şahıs da Annem öyle deyince, beni lütfen yanlış anlamayın 
ben size kartımı vereyim, beni GoogleMan da araştırın, ben iş adamıyım, 
internette de görürsünüz zaten dedi. Benim ismim Bora Can YILDIZ buy-
run bu da kartvizitim beni lütfen araştırın, bayan biriyle iletişim kurmak sizi 
daha rahat ettirecekse kartvizitin üzerindeki numara benim kuzenim ve 
aynı zamanda iş ortağım olan Dolunay’m numarası onu da arayabilirsiniz 
dedi. Bora orada benim soyadımı ve telefon numaramı öğrenmeye çalıştı 
fakat Annem buna izin vermedi. Annem izin vermeyince Bora orada bunun 
çok normal bir şey olduğu imasıyla güldü, numarasını alsam veya instag-
ramdan eklesem ne olacak ki konuşmak istemezse engeller biter dedi. 
Ben yine de orada Bora’ya bana ait hiçbir bilgiyi vermedim. O sırada anne-
min arkadaşı da Bora’ya lafınızın bitmesini bekledik ama artık lütfen gider 
misiniz dedi. Bora bizim tarafımızdan gelen tüm bu karşı tavırlara rağmen 
İnanılmaz bir şekilde soğukkanlı kalıyor ve gülüp olayı önemsizleştiriyor ve 
sürekli konuşmaya devam edip karşı tarafı ikna etmeye etki altına almaya 
çalışıyordu. Daha sonra Bora Can YILDIZ İsimli şahıs da gayet kibar ve 
medeni bir şekilde konuşarak yanımızdan ayrıldı. 
Annem ve Annemin arkadaşı kesinlikle o numaralardan herhangi birini ara-
mamamı ve oraya gitmememi sürekli bana söylediler. Fakat ben Bora Can 

YILDIZ ile ilgili internette araştırma yapmıştım. İnternetteki araştırmalarda 
genç bir iş adamı profili vardı. Ekonomist dergisinde röportajları yardı ayrıca 
ben reklamcılık sektöründe de olmak istemiştim. Bora Can YILDIZ’m bu in-
ternet üzerindeki profili ile annemi ikna ederek Bora’nın bana vermiş olduğu 
kartvizitin üzerindeki mobil numarayı Bora’mn yanımıza gelişinden 1-2 gün 
sonra aradım. Telefonu bayan bir şahıs açtı ve isminin Dolunay olduğunu 
söyledi. Ben de kendimi tanıttım. O benim S.Z. olduğumu öğrenince çok 
sevindi, onları aramamı coşkuyla karşıladı ve Akasya Tower’da bulunan ofis-
lerinde benle bir görüşme ayarladı. 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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3 gün sonra...
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DOLUNAY ARAYI AÇMADAN HALE İLE GÖRÜŞME PLANLAR ANCAK 
DOLUNAY, ANNE ENGELİNE TAKILIR, HALE ANNESİZ GELMEK İSTEMEZ

DOLUNAY: Halecim merhaba nasılsın?

HALE: Merhaba Dolunay Hanım. 

DOLUNAY: Halecim, biz haftasonu fo-
toğraflarını çeken Sibel Hanımla kah-
valtıya gideceğiz. Senin fotoğraflarını 
paylaştığımız müşteriden onay geldi. 
Düşündük ki sen de katılabilirsen, daha 
detaylı konuşuruz, hem zaten seni çok 
sevdik, tekrar görmek isteriz.

HALE: Dolunay Hanım, aslında şöyle, 
ben ailemle paylaştım. Ailem pek sı-
cak bakmadı. Ben istiyorum ama an-
nem istemiyor.

DOLUNAY: Halecim, şöyle yapalım. 
Hafta sonu annen de gelsin. Bir de biz 
konuşalım. 

HALE: Annemle bir konuşayım. Konuş-
madan evet demek istemiyorum ama 
size de zahmet veriyorum. Birçok güzel 
kız bulabilirsiniz. Bence hiç uğraşmayın, 
zaten benim tecrübem gerçekten yok. 

DOLUNAY: Olur mu, öyle şey Halecim. 
Biz seni çok sevdik. Sen kendindeki 
potansiyelin farkında değilsin. Müşteri 
çok beğendi. Annenle de konuşup ikna 
ederiz. 
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BORA’NIN SONRADAN DAHİL OLMASI ÜZERİNE PLANLANAN 
KAHVALTI, DOLUNAY, HALE, HALE’NİN ANNESİ VE SİBEL 

ARASINDA GERÇEKLEŞİR

DOLUNAY: Figen Hanım, çok kaliteli 
bir evlat yetiştirmişsiniz. Biz kızınızla 
çalışmak istiyoruz. Ama siz çok sıcak 
bakmamışsınız sanırım.
 
FİGEN: Evet, kızıma çok emek ver-
dim. Bir kızım var. Babasıyla ayrıyız. 
Ortam çok bozuk. İnsan kime güve-
nebileceğini bilmiyor. Amacım kızımın 
okuyup iyi bir yerlere gelmesi, onun 
için mücadele ediyorum. Kızıma hem 
anne, hem baba oldum. Bu zaman-
da bu hiç kolay değil. Siz de bir gün 
anne olursanız anlarsınız.

SİBEL: Figen Hanım, hiç merak et-
meyin, kızınızla çok kısa zamanda 
abla kardeş gibi olduk. Dolunay Ha-
nım’ın dediği gibi çok düzgün bir 
kız yetiştirmişsiniz. Zaten bu iş zan-
nettiğiniz gibi uzun bir iş değil. Pat-
ronumuz Bora Bey, özellikle kızınızla 
çalışmamızı istedi. Okulunu aksatma-
sını biz de sizin kadar istemeyiz.

FİGEN: Anlıyorum. Açıkçası ben de 
sizleri sevdim. Siz de çok düzgün in-
sanlara benziyorsunuz, okuluna en-
gel olmayacaksa, çalışabilirsiniz.  
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3 gün sonra...
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DOLUNAY, BORA VE HALE AKŞAM YEMEĞİ YERLER...

DOLUNAY: Bu güzelimizi zar zor ikna 
ettik. Annesi başta izin vermedi. 

BORA: Tabii ben de Hale’nin annesi 
olsaydım aynı şekilde yaklaşırdım. Fi-
gen Hanım bu konuda çok haklı. Hale 
gördüğüm en güzel kızlardan biri. 

HALE: Annemin endişesi çok normal, 
çünkü normal bir şekilde tanışmadık 
fakat annem Dolunay Hanım ve Sibel 
Hanım’ı görünce güvendi. 

DOLUNAY: Yok hak veriyorum ama 
korkulacak bir şey yok. İşe haftaya 
başlıyoruz. Bu yüzden bu zarfı almanı 
rica ediyorum.

HALE: Yok hiç gerek yok, işe başla-
yalım o zaman verirsiniz, bunu kesin-
likle kabul edemem.

BORA: Olur mu öyle şey Hale’cim, 
bu kesinleşen bir iş. Bu bir ön ödeme, 
sen de öğrencisin. Bize o kadar vakit 
ayırdın. Bunu alman gerekiyor.
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BORA, HALE’Yİ YİNE EVE BIRAKIR VE ERTESİ GÜN İÇİN RANDEVULAŞIR... 

BORA: Halecim, iki gün sonra tekrar 
yurt dışına gideceğim ve muhtelemen 
bir ay dönemeyeceğim. Gitmeden 
seni bir kez daha görebilir miyim?

HALE: Olur, yarın görüşelim.

BORA: İyi geceler, haberleşiriz, ben 
seni alırım.
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BU SEFERKİ BULUŞMADA BORA VE HALE BAŞBAŞA YEMEK YERLER...

BORA: Doğrusu ben seninle ilk iş 
için tanıştım gerçekten. Ama ben 
şu an çok farklı şeyler düşünüyo-
rum. Sana biraz açık olacağım. 
Geçirdiğimiz bu zaman senin tam 
benim evlenebileceğim, çocukla-
rımın annesi olabilecek biri oldu-
ğunu gösterdi bana. Ailem de tıpkı 
senin gibi biriyle birlikte olmamı is-
terdi. Senden hoşlanmayı engelle-
yemedim. Normalde hiç böyle biri 
değilim ve izin verirsen seni tanı-
mayı isterim. 

HALE: Açıkçası senin yaşını bile 
bilmiyorum. Çok garip bir şekilde 
tanıştık. İşlerin bu noktaya gele-
ceğini tahmin etmiyordum. Bir de 
neden ben diye soruyorum.

BORA: Ben 29 yaşındayım (Bora 
her tanıştığı kıza yaptığı gibi bu kızı 
da korkutmamak için yaşını küçül-
tür çünkü normalde 46 yaşındadır). 
Neden soruna verebileceğim bir 
cevabım yok aslında fakat sen bu 
kadar güzel olmana rağmen çok 
hanım hanımcık bir kızsın. Türki-
ye gibi bir ülkede senin gibi birine 
rastlamak mucize gibi. Allah gön-
lüme göre verdi yani. 

HALE: Sen de çok iyi, yakışıklı, 
varlıklı birisin. Benim gibi yüzlerce 
kız bulabilirsin. Aklımdan böyle bir 
şeyle karşılaşacağım hiç geçmedi 
fakat Dolunay Hanım, Sibel Hanım 
ve sen bana güven verdiniz. An-
nem de sizi sevdi. İşi bu yüzden 
kabul ettim. Eğer öyleyse ben de 
seni tanımak ve güvenmek isterim. 
BORA: İş-güç çok önemli değil. 

Ben zaten çok ciddi düşündüğüm 
birini bu tip işlere sokmak iste-
mem. Zaten çok kıskanç biriyimdir. 
Eğer senin de niyetin benimle aynı 
ise bu işi yapmanı istemiyorum. Bu 
işi bu kararım dolayısıyla kaybede-
cek olsam da müşteriye başka biri-
ni önereceğim. İşin yenisi gelir ama 
senin gibi biri inan bana çok nadir 

bulurum. Seninle ciddi bir yola çık-
mak istiyorum.

HALE: Bu düşüncelerin için çok 
teşekkür ederim, beni utandırıyor-
sun. Annem merak etmeden kalka-
lım mı? Geç oldu.
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BORA İLE HALE BAŞ BAŞA GEÇİRDİKLERİ KAHVALTIDAN SONRA 
YAZIŞMAYA DEVAM EDERLER...

BORA: Ben eve geldim. Bugün ha-
yatımın en güzel günlerinden birini 
yaşadım. Seni hiç üzmeyeceğime 
söz veriyorum. Beni daha yakından 
tanımak istediğin için pişman olma-
yacaksın. Ve sanırım sana aşık olu-
yorum.

HALE:  Benim için de güzel bir gün-
dü. Umarım ikimiz için de hayırlısı 
olur.

BORA: Ben Dubai planımı on gün 
erteleyeceğim. Seni tekrar görmek 
istiyorum. Ve seni benim için özel bir 
yere götüreceğim. 

HALE:  :) Hayır, işini ertelemeni iste-
mem. Döndüğünde görüşürüz.

BORA: Bunu bekletmek istemiyo-
rum, iş güç nereye kadar, kazanaca-
ğımız kadarını kazandık. En kısa za-
manda seni görmekten başka bir şey 
düşünmek istemiyorum. Hayatımda 
artık işten daha önemli bir şey var.

HALE:  :) 
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HALE’NİN GELECEĞİ ÖRGÜT EVİNDE KALAN ENDER VE KARTAL 
BULUŞMADAN BİR GÜN ÖNCE HALE HAKKINDA KONUŞURLAR

Bora Yıldız’ın hedef genç kızlara yöne-
lik istismar eylemlerinde ona yardımcı 
olan ekibindeki kişiler genelde sanık 
Kartal Göktan ve Ender Daban dır.

BORA: Hocam Dilara’yı bugün aradın mı? 
Onunla aranızı sıcak tutun. Tam abinin 
sevdiği gibi bi tip, ilgilenin hocam inşal-
lah. Ben Hale diye bir kızla tanıştım onu 
getireceğim buraya. Öğlen iki ile altı ara-
sında evde olmayın.

ENDER: Abi Dilara’yla bugün konuştuk. 
Senin yurt dışında olduğunu söyledik. 
Onu iki gün sonra alacağım, küçük Er-
dem’i sokacağım. 

KARTAL: Ben de Azra ile bugün buluş-
tum. Abi hakkında konuştuk. Abi ile gö-
rüşmenin ne kadar önemli olduğunu an-
lattım. Şu an gayet iyi durumda. 

BORA: Çok iyi maşallah hocam, Allah 
gücümüzü arttırsın. Çok şükredelim. Al-
lah abiye daha güzel kızlar bulmayı nasip 
etsin. 

ENDER: Çok önemli hocam inşallah. Bir 
kızın cemaate gelmesini sağlamak, onu 
abiye eş etmek kadar güzel bir duygu 
yok. Allah birçok imkan verdi bize. Bunu 
Allah’ın izniyle en iyi şekilde kullanıp abiye 
en güzel kızları bulmamız lazım.

KARTAL: Abi evet inşallah. Yarın iptal bir 
durum olursa haberleşiriz.
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BORA KIZI EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMAYA BAŞLAR VE 
BOĞAZDAKİ YALI DAİRESİNE GÖTÜRÜR...

Bu daireler, villalar örgüt tarafın-
dan özellikle İstanbul’un lüks mu-
hitlerinden seçilir, marka mobilya-
larla döşenir ve her mekan örgütün 
toplu kullanımındadır.

BORA: İyi ki karşıma çıkmışsın. Se-
nin gibi birini tanıdığım için çok mut-
luyum. Anneme bile senden bahset-
tim. Ben evcimen birisiyim. Tüm gün 
sokakta veya yurt dışında olduğum 
için eve özlem duyuyorum. Ben İs-
tanbul’dayken burada birlikte vakit 
geçiririz, yemek yaparız, film izleriz. 
Evlendikten sonra dünyayı gezeriz.

HALE:  Ben de senden hoşlandım 
ama evlilik konuşmak için erken de-
ğil mi? Daha birbirimizi tanımıyoruz, 
bana biraz saçma geldi.

BORA: Kısmen haklısın ama ben 
eminim, sen güvenilir birisin, sende 
bütün aradığım özellikler var. Artık 29 
yaşına geldim, her şeye sahibim, ço-
cuk istiyorum. İçimden bir ses Allah 
nasip ederse bunun seninle olacağını 
söylüyor.

HALE:  Sana güvenmek istiyorum 
ama daha okulum var. Yaşım evlen-
mek için çok küçük.
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HALE:  Her şey çok hızlı gelişti. İş konusun-
dan nerelere geldik. Sana bir şey sormak is-
tiyorum. Gerçekten bana teklif ettiğin bir iş 
var mıydı?

BORA: Tabii ki yavrucum öyle bir iş tabii ki 
var. Ama senin şu aşamada o işi yapmana 
gönlüm razı olmaz. Sen benim artık kıymet-
lim oldun. Ben zaten senin her zaman ya-
nında olacağım, sana maddi manevi destek 
olurum.

HALE:  Anlıyorum ama bunun için sorma-
mıştım. Zaten işi ben yapmayacaksam Do-
lunay Hanım’ın bana verdiği ön ödemeyi de 
geri vermek istiyorum. 

BORA: Hahaha senin ben canını yerim ya, 
bunlar hiç önemli şeyler değil. Benim param 
senin paran artık. Ben bu zamana kadar ne-
den bu kadar para kazandım zaten? Sevdi-
ğim insanlarla birlikte harcamak için.

HALE:  Böyle bir şeyi kabul edemem. 

BORA: Ya bunlar çok önemli değil. Lütfen. 
Aslında benim sana ilişki başında söyle-
mem gereken bazı şeyler var. Şimdiye kadar 
edindiğim hayat tecrübeleriyle ve etrafımda 
gördüğüm evlilik örnekleriyle kendime bazı 
kurallar koydum. Dediğim gibi senin bakire 
olup olmadığın önemli değil fakat biz seninle 
önden ilişkiye girmeyeceğiz. Tabii ki ilişkide 
seks çok önemli bir konu. Ben de bu konuda 

biraz sapığımdır :)) ama evlenme-
den önce de her şeyi tüketmek is-
temiyorum. Bazı şeylerin özel kalıp 
evliliğe saklanması taraftarıyım. Bu 
ilişkide ikimiz de bazı fedakarlıklar 
yapmalıyız. 

HALE:  Tabii ki bir ilişkide fedakarlık 
çok önemli ama tam anlayamadım, 
ne gibi bir fedakarlık. 

BORA: Ben mesela, bir seksin en 

BORA: Aşkım arkadan günah ko-
nusu safsata. Ben dinde çok has-
sas birisiyim. Bana güven. Benim 
ayet bilgim de çok iyidir. Kuran’a 
ters bir şey yapmam emin ol. Za-
ten çok dikkatli olduğum için çok 
istememe rağmen evlenmeden 
önce önden ilişki olmaz diyorum. 
Bu konuları daha sonra konuşa-
cağız. Sana anlatacak çok şeyim 
var. Her şey zaten çok güzel ve 
daha da güzel olacak. 

doyum noktası olan önden ilişkiye 
girmeyerek fedakarlık yapıyorum. 
Bu yüzden seninle oral ve arka-
dan ilişkiye girebiliriz. Senin de bu 
konuda fedakarlık yapman lazım. 
İlişkimizde çok sapık olalım aşkım, 
canım benim. 

HALE:  Böyle bir şeyi kesinlikle ya-
pamam. Arkadan ilişki çok iğrenç 
bir şey, hem de çok günah olduğu-
nu biliyorum.
 

BORA, HALE İLE YAKINLAŞIR VE YÜZEYSEL BİR BİRLİKTELİK YAŞARLAR...
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EVDEN AYRILIRLAR, İKNA KONUŞMALARI ARABADA DEVAM EDER...

HALE:  Aşkım peki evde bir sürü baş-
ka oda vardı. Onlar kimin? Birileri ka-
lıyor mu?

BORA: Onlarda benim canım ciğerim 
gibi sevdiğim iki arkadaşım kalıyor. 
Onlar da çok varlıklı aslında hiçbir 
şeye ihtiyaçları yok ama ben ısrar 
ediyorum bende kalmaları için. Ken-
di evleri karşıda, orada da kalıyorlar. 
Hem işleri de bu tarafta daha rahat 
ediyorlar. Benim çok az dostum var-
dır ve canım gibi sevdiğim kişilerdir. 
Zaten üç-beş kişilerdir. Aramızda bu 
tip şeylerin hiç lafı olmaz. Senin ara-
ban, benim evim demez kimse. 

HALE:  Aşkım bir de eve girdiğimizde 
çekmeceye bir silah koyduğunu gör-
düm.

BORA: Ben iş adamıyım. Parayla işim 
olduğu için devlet bana hak tanıyor. 
Hatta sana söylemedim ama benim 
korumam da var. Arkada şu an başka 
bir arabayla beni takip ediyor. Ailem 
bu konuda çok titiz. O yüzden bunlar 
alığım önlemler. Bu arada bir dahaki 
görüşmemizde seni Ender ve Figo ile 
görüştürmek istiyorum. Sen de bayı-
lacaksın. Dünya tatlısı insanlar.
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BORA, ADNAN OKTAR’IN YANINA, A9 TV YAYINI YAPILAN VİLLAYA GİDER, 
YAYIN ARASINDA ADNAN OKTAR’A KIZ HAKKINDA RAPOR VERİR

ADNAN OKTAR: Ulan pezevenk, karı 
var mı elinde?

BORA: (Elindeki birçok kızla birlikte 
Hale’nin de fotoğraflarını gösterir.) En 
son bununla (Hale) ilgilendim hocam 
inşallah. Bir şeyler yaşadık. Sadece 
anal ve oral yapacağımı söyledim. 
Haftaya Ender ve Figo ile tanıştıraca-
ğım. Henüz daha grup seks yapmadık.

ADNAN OKTAR: Vay pezevenk vay, 
nereden buldun lan bu karıyı, çok iyiy-
miş orospu, ne zaman getirirsin bana?  

BORA: Maşallah hocam elhamdülil-
lah. Evet çok güzel, vücudu da çok 
güzel hocam inşallah. Tam istediğiniz 
gibi. İri göğüslü, geniş kalçalı, ince 
belli. Birkaç kardeş kızı yatağa attıktan 
sonra getireceğim. 

ADNAN OKTAR: Tamam elini çabuk 
tut, donsuz gelsin. Buralarda ol, biraz-
dan AVM’ye gideceğiz. Bir karı görür-
sem sana söyleyeceğim, gidip tanışır-
sın.

BORA: Tabii hocam inşallah, emre-
dersiniz.



Sayfa | 44

Adnan Oktar ve silahlı kalabalık mürit-
lerinden oluşan bir ekip, düzenli olarak 
lüks semtlerdeki AVM’lere giderler. Ad-
nan Oktar lüks mağzalardan yüksek 
miktarlarda alış veriş yapar ve ultra 
zengin imajı oluşturur hem de yolda, 
AVM’de tespit ettiği güzel kızları hede-
fine alır.

ADNAN OKTAR: Şu duraktaki karıyı 
söyleyin Bora’ya tanışsın, bana getir-
sin.

TELSİZDEKİ MÜRİT: Bora Hocam, şu 
duraktaki senin arkadaşın olabilir, bir 
bakabilir misin hocam inşallah. (Telsiz 
görüşmeleri kayıt edilebilir ya da dinle-
nebilir diye kendi aralarında da tedbirli 
konuşurlar.) 

BORA: Tamam bakarım hemen hocam 
inşallah.

Dava dosyasında yer alan dijital delil-
lerde örgüt mensubu sanıklarının geniş 
bant askeri tip telsiz kullandıkları, buna 
benzer riskli konuşmaların teknik polis 
takibine takılmaması için bu telsizleri 
kullandıkları anlaşılmıştır.

BORA, ADNAN OKTAR VE EKİBİYLE AVM’YE DOĞRU YOLA 
ÇIKAR. ADNAN OKTAR GÖVDE GÖSTERİSİ YAPARKEN, BORA DA 
YENİ AV İÇİN ORADA BULUNACAKTIR
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BORA, ADNAN OKTAR’IN TALİMATIYLA KIZLA TANIŞMAK 
İÇİN DURAKTA DURUR VE HALE’DE UYGULADIĞI YÖNTEMİN 

AYNISIYLA KIZLA İLETİŞİME GEÇER...

BORA: Pardon, çok özür diliyorum rahatsız et-
mek istemiyorum. Çok dikkatimi çektiniz. Bir 
ajansa bağlı mısınız, modellik yapıyor musu-
nuz?

DURAKTAKİ KIZ: Hayır yapmıyorum, neden 
sordunuz?

BORA: Bizim bir reklam ajansımız var. Çok gü-
zelsiniz. Sizi bir projede değerlendirmek iste-
rim.

DURAKTAKİ KIZ: ... :) Gerçekten mi, olabilir 
ama benim hiç tecrübem yok.

BORA: Bu bizim için daha iyi çünkü zaten pro-
fesyonel olanlarla çalışmayı biz de şu an için 
istemiyoruz. Senin gibi doğal ve duru güzelliği 
olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer sen de is-
tersen seni bu konuyla ilgilenen Dolunay Ha-
nım’la irtibata geçireceğim. Bu tarafta mı otu-
ruyorsun? Bizim yerimiz buraya çok yakın.

DURAKTAKİ KIZ: Hayır ama sık sık geliyorum, 
halalarım burada oturuyor.

BORA: Aaa... öyle mi harika. Sana kartımı ve-
reyim. Ben de senin telefon numaranı alabilir-
sem insan kaynaklarından Dolunay Hanım’a 
seni arattırayım. Ben genelde yurt dışında olu-
yorum, ilgilenmem mümkün değil. (Deyip yine 
aynı şekilde lüks saatli ve araba anahtarlı eliyle 
kıza kartviziti uzatır, kız bu sefer zaten arabayı 
da görmüştür, bunun için ekstra plana ihtiyaç 
duyulmayacaktır.)
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ADNAN OKTAR OKTAR’IN YANINDA OLAN VE AVM’DE ÇEŞİTLİ NOKTAL-
ARINDA OLAN MÜRİTLER GELEN EMİRLERİ HARKETE GEÇERLER...

ADNAN OKTAR: Şu soldaki kızı söy-
leyin tanışsınlar.

TARKAN: (Telsize) Hocam, soldaki 
beyaz etekli arkadaşa bir baksınlar 
hocam inşallah.

ALPAR: (Telsizden) Tamam hocam in-
şallah.
.....

ALPAR: (Telsizden) Hocam soldaki, 
beyaz etekliye bir bakar mısın inşallah.

BORA: (Telsizden) Tamam inşallah.
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AVM’DEN SONRA BÜTÜN EKİP DRAGOS’A (KANDİLLİDEKİ 
MALİKANEYE) DÖNER VE ADNAN OKTAR’IN KARŞISINDA DİZİLİR...

ADNAN OKTAR: Naptın o karılarla 
tanışabildin mi?

BORA: Evet hocam, ikisiyle de ta-
nıştım, birisi size yarar, diğeri çok iyi 
değil.

ADNAN OKTAR: Tamam öbürünü 
siktir et, diğerini bana donsuz getir, 
hazırla.

ADNAN OKTAR: Ulan pezevenkler, 
Bora’yı örnek alın karı bulun. Abiniz 
kurudu burada. 
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KARTAL: Bora’nın bahsettiği kadar 
varmışsın, çok duru bi güzelliğin var. 

ENDER: Hakikaten ben yurt dışına 
da çok gittim geldim, böyle bir güzel-
lik, çok nadir rastlanır.

Bu rölü defalarca farklı farklı kıza oy-
nayan Kartal ve Ender, Hale’ye de 
son derece samimi ve güven duyaca-
ğı konuşmalar yaparak onu etkilerler.

BORA, HALE’Yİ KARTAL VE ENDERLE TANIŞTIRIR VE SOHBET KOYULAŞIR...
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BORA KIZI ELİNDEN TUTUP ODAYA GÖTÜRÜR VE KAPIYI KAPATIR...

Bora ve Halenin odaya geçtiği esna-
da, Ender ve Kartal (Figo)’nun evde 
olması sürekli oynanan bu senaryo-
nun değişmez bir parçasıdır.
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BORA HALE’YE GÜÇ UYGULAYARAK KOLLARINI ARKADAN 
TUTAR VE ZORLA ANAL İLİŞKİYE GİRER...

HALE:  Bora canımı yakıyorsun. Ne-
fes alamıyorum.

Bora Hale’nin itirazları karşısında 
bunun haram olamdığını, zaten evle-
neceklerini ve evlilikleri için cinseliiği 
yaşamanın önemli olduğunu tekrar 
tekrar telkin eder.
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BORA: Aşkım biraz gözüm dönmüş 
olabilir, özür dilerim. Ben seks yapar-
ken kendimi kaybediyorum.

HALE:  Ama canımı çok yaktın cid-
den, nefes alamadım. Bu kadar ken-
dini kaybetme.  

BORA: Tamam aşkım dikkat ederim. 
Çok anlayışlı bir insansın. Fikirlerime 
saygı duyduğun için seni daha çok 
seviyorum. Cinsellik benim için çok 
önemli. İnsanlar bilinçsizce evlenip 
her şeyi tüketiyorlar. Bence insanların 
fantezileri olması lazım. Benim haya-
limde kurduğum bazı fantezilerim var. 
Senden emin olduğumda onları sana 
açmak isterim. Senin böyle fantezile-
rin var mı? 

HALE:  Ben hayatımda ilk kez böyle 
bir ilişki yaşıyorum. Fanteziyi bırak, 
bir iki kere biriyle öpüşmüşümdür sa-
dece.

BORA: Zaten en çok hoşuma giden 
şey bu fakat bu yüzden seks konu-
sunda biraz tecrübeye ihtiyacın var. 

HALE:  Ne gibi tecrübe?

BORA: Aşkım, eeee, fiziğin, yüzün mükemmel 
güzel ama bunu kullanmak çok önemli. Bi söz 
var ya aşkım onun gibi olman lazım, sokakta 
hanımfendi, mutfakta aşçı, yatakta orospu… 
Bu evlenene kadar böyle olması lazım. Zaten 
evlendikten sonra insanın gündemi değişiyor. 
Çoluk çocuğa karışınca bambaşka bir mec-
buriyeti oluyor. Dengeler değişiyor. Evlenene 
kadar her şeyi yaşamamız lazım. Sadece tek 
kuralımız; önden ilişkiye girmemek. Onu da 

yaptığımız gün zaten Allah nasip ederse ço-
cuk yapacağız. Dört tane çocuğum olsun is-
tiyorum.

HALE:  Dört tane çocuk fazla değil mi aşkım :) 
? Sana çok alıştım, çok güveniyorum.

BORA: Zaten ilişkideki en önemli şey gü-
vendir aşkım. Senin her anlamda ilkin ol-
mak istiyorum. 

BORA ARKADAŞLARI İÇERİDEYKEN GRUP SEKS KONUSUNDA İKNA 
ETMEK İÇİN TATLI DİLLE KONUŞMAYA BAŞLAR...
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2 gün sonra...



Sayfa | 53

HALE İLE BORA YİNE AYNI KİŞİLERLE YALI DAİRESİ OLAN EVDEDİR, 
SOHBET EDİLİR...

Her şey plan, taktik gereği işler...Ha-
le’nin en sevdiği yemekler hazırlanır, 
lüks yiyecekler ikram edilir, alkolün de 
içileceği gibi bir yemektir bu... 

Hale telkine açık hale getirilir...

KARTAL: Mesela Avrupa’da seks do-
ğal bir şey olduğu için insanların bir-
birlerini aldatma olayı çok az. Türki-
ye’de kızların çok tabusu olduğu için 
evlendikten sonra çiftler birbirini alda-
tıyor. Haberlerde görüyoruz kimin eli 
kimin cebinde belli değil. Yok eniştesi 
baldızına şunu yapmış, kapıcı bunu 
yapmış :) Halbuki insanlar rahat olsa 
çok normal bir şey olarak karşılansa 
herkes rahat eder.

ENDER: Tabii. Kartal (Figo) çok doğ-
ru bir şey söyledi. Bir de mesela Ku-
ran’da cinselliğin yasak olduğu, ha-
ram olduğu düşüncesi var. Halbuki 
Kuran’da cinsellikle ilgili zannettiğimiz 
gibi bir kısıtlama yok. Kuran’da alkol 
içebileceğimiz de yazıyor, şarap hariç. 
Parti yapabilirsin, müzik dinleyebilir-
sin. Kuran’ın tek kuralı evlenmeden 
önce önden ilişkiye girmemek. Bu da 
yanlışlıkla doğacak çocukların önüne 
geçmek için bir kural. Piç çocukların 
olmaması için koyulan bir kural. Onun 
dışında önden ilişkiye girmeden Müs-
lüman kişilerle her türlü cinselliği ya-
şayabilirsin bunda günah olan bir şey 
yok.

BORA: Tabii İslam özgürlük dini. Biz mese-
la arkadaşlarımla sık sık Kuran okuruz ama 
ayrıca içkimizi de içeriz, partimizi de yaparız, 
gezeriz tozarız ve bu durum aramızda muaz-
zam bir güven oluşturur. Ben malımı canımı 
her şeyimi arkadaşlarıma emanet edebilirim. 
Sen de çok rahat edebilirsin. Gördüğün gibi 
çok güzel bir güven ortam var aramızda. 
Kıskançlık yok, şüphe yok. Biz her türlü şeyi 

aramızda paylaşırız ve asla kıskançlık duy-
mayız (Yakında Hale’yi de onlarla paylaşa-
cağını ima eder)

HALE:  Ya gerçekten hayatımda ilk defa kar-
şılaştığım bir ortamdayım. İslamda cinselli-
ğin bu kadar özgür olması yani herkesle ön-
den ilişki hariç beraber olma fikri biraz garip 
geldi doğrusu… 
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BORA HALE’Yİ YİNE ODAYA GÖTÜRÜR VE KAPIYI KAPATIR

Plan işlemeye devam eder...

Bora artık Hale’yi istismar edecek diğer 
kişileri dahil etmeye başlayacaktır...
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HALE  DUYDUKLARINA İNANAMAZ  ADETA BİR ŞOK YAŞAR, 
BUNA TEPKİ VERİR...

HALE:  Aşkım anal yaparken canım çok 
acıyor, bunu gerçekten sadece seni 
sevdiğim için yapıyorum.

BORA: Ben de seni sevdiğim için feda-
karlık yapıyorum. Vajinal ilişki çok zevkli 
ama ben ileride ne karımın beni aldat-
masını isterim ne de ben aldatmak iste-
rim. O yüzden bu kısıtlamayı yapıyorum 
ve zaten bazı sınırlarım olduğundan söz 
etmiştim. Ama bu kısıtlamanın yanında 
bazı fantezilere de açığım. Bunları da 
seninle yani evleneceğim kişiyle yap-
mam gerekiyor. Mesela sen Figo’nun 
yanında çok rahat olabilirsin, seni çıplak 
görse benim için hiç sıkıntı olmaz.

HALE:  Nasıl yani? Beni görmelerini 
kıskanmaz mısın? Şu an saçmalıyorsun 
Bora ! Rahat davranabilirsin dediğin bu 
muydu?

BORA: Dışarıdaki insanlardan saçının 
telini bile kıskanırım ama burdakiler 
benim hayatta en güvendiğim insan-
lar. Hem onların seni görmeye ihtiyacı 
yok. Gördüğün gibi hepsi varlıklı, yakı-
şıklı hatta onların da kız arkadaşları var. 
Bunları bir fantezi olarak düşün. Sen be-
nimsin, bunu kimse değiştiremez. Bizim 
ruhumuz sonsuza kadar beraber. İkimiz 
de yaşlanıp gideceğiz, et parçasıyız za-

ten. Daha çok küçüksün aşkım. Hayata karşı 
çok tecrübesiz olduğun için ve içeride konuş-
tuğumuz Türkiye’deki tabu kısmına ayak uy-
durduğun için böyle konuşuyorsun. Ben senin 
kötülüğünü hayatta istemem. Sana gerçekten 
güvendiğim için ve gerçekten ciddi bir şekilde 
ileride çocuklarımın annesi olmanı istediğim 
için bunları söylüyorum. Yoksa seninle ilişkiye 
girerim, yeriz içeriz eğleniriz, seni evine bıra-
kırım. Böylece seni kullanırım. Ama ben sana 
bunu yapmak istemiyorum. Senin benim dün-

yada da ahirette de eşim olmanı istiyorum.

HALE:  Gerçekten çok ilginç şeyler söylüyor-
sun. Çok ciddi bir ilişki yaşamadım bugüne 
kadar ama bu tip konuları ne çevremden duy-
dum, ne de ben karşılaştım.

BORA: Aşkım, senin çevrendeki insanlar ço-
luk çocuk, hayat tecrübesi olmayan, yurt dışı 
görmemiş insanlar. Bana güven, çok mutlu 
olacağız.
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2 gün sonra...
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BORA, HALE’Yİ YİNE EVİNE GETİRİR. EVDE AYNI KİŞİLER VARDIR... 
VE YİNE AYNI TELKİN KONUŞMALARI YAPILIR...

ENDER: Dünyadaki birçok insan 
sanki hiç ölmeyecekmiş gibi boş 
amaçlar uğruna yaşıyor. İnsanın bir 
yaşam amacı olması gerekir. Bunu da 
bizi yaratan Allah kılavuz olarak gön-
derdiği Kuran’da anlatmış. Mesela 
Kuran’da Allah, Müslümanların birlik 
ve beraberlik içinde yaşaması gerek-
tiğini söylüyor.

BORA: Çok doğru. Figo (Kartal) da 
ben de ticaret yapıyoruz, geziyoruz 
tozuyoruz ama her zaman şükredi-
yoruz ve çevremde denk geldiğim 
insanlara dini anlatıyorum. Bu benim 
için para kazanmaktan, mal mülk 
edinmekten daha önce gelen bir şey. 
Hayatımızı harfiyen Kuran’a göre şe-
killendiriyoruz ve böylece nimetler 
çok daha fazlalaşıyor. İnsanın iç hu-
zuru oluyor. Diğer türlü hayvandan bir 
farkımız olmaz. Yiyelim, içelim, sıça-
lım, çoğalalım, nereye kadar. Bunlar 
çok önemli konular aşkım. 

HALE:  Ya dedikleriniz doğru ama 
öyle bir konuşuyorsunuz ki, sanki 
dünyadaki bütün insanlar yanlış yaşı-
yor, sadece ikiniz doğru yaşıyormuş 
gibisiniz. 

BORA: Tam dediğin gibi aşkım. İn-
sanların çoğu yanlış yaşıyor. Çoğu 
dediğim %99’u. Gerçek Kuran’ı ya-
şayabilen çok çok az kişi var. 
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HALE İLE BORA ODAYA GEÇER, 15 DK SONRA KARTAL ELİNDE 
İÇECEKLERLE KAPIYI AÇARAK İÇERİ GİRER...

Kartal GÖKTAN yarı çıplaktır...

BORA: Figom (Kartal) bizim de canı-
mız içecek bir şeyler istemişti.

KARTAL: Hararetlenmişsinizdir diye 
size soğuk bir şeyler getirdim.

BORA: Çekinme aşkım utanmana 
gerek yok.  

HALE:  Figo çıkar mısın?

BORA: Aşkım rahat ol, bir şey yok, 
çocuk bize içecek getirmiş. 

KARTAL: Sadece içecek getirdim 
ama sen cidden çok çok çok çok gü-
zel bi şeysin.

BORA: Gel Figo, aşkıma biraz yakın-
dan bak, şu süt gibi tenini görüyor 
musun?

HALE:  Ya neler oluyor, çıkar mısın 
odadan Figo. 

KARTAL: Ya bana üç dakika izin ver-
seniz, seni şöyle bir göreyim. 

BORA: Gel otur.

HALE:  Şu an saçmalıyorsunuz.



Sayfa | 59

HALE, BİR AN DA HİÇ ONAY VERMEDİĞİ BİR DURUMLA 
KARŞI KARŞIYA KALIR.. 

Hale, aslında farkına tam varamadığı 
bu tuzağın içine sistematik olarak çe-
kilmişrir...

Sosyal konumu, eğitimi, yaşı birbirin-
den sonderece farklı olan bu kişiler, 
aynı evde bir ortak amaç çerçevesin-
de defalarca aynı senaryoyu binlerce 
kıza tatbik etmişlerdir.
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MAĞDUR BG...: Benim Bora ile görüşmelerim genellikle evde oluyordu 
ve oral seks düzeyinde ilerliyordu. Benim, Bora bana benim grup fantezim 
var, benim arkadaşlarımla da oral yapmalısın, ben bu şeklide mutlu olurum 
dedi. Bende gerçekten Bora’nın böyle bir fantezisinin olup olmayacağını 
kendi kendime düşündüm ve Bora’nın telkinleriyle, psikolojik baskılarıyla 
gruplar halinde oral seks yoluyla birlikte olduğum kişiler Hakan KURTUL, 
Oğuzhan SEVİNÇ, Kartal GÖKTAN, Bora YILDIZ’dır. 

MAHKEME BAŞKANI: Peki burada Bora YILDIZ haricinde diğer sanıklarla 
birden fazla mı oral seks yaptın, bir kere mi yaptın? 

MAĞDUR BG...:   Birden fazla ama hepsinde Bora vardı. 

MAHKEME BAŞKANI: Hepsinde Bora vardı. 

...
MAĞDUR ÇG..: Bora sinirlendi birden , saçımı çekmeye başladı, daha 
sonra oral seks yaptırdı bana. Zaten o soyunuktu. Daha sonra birden Gö-
kalp hiçbir şey yokmuş gibi 5 dakika sonra içeri geldi, yatağa oturdu. Daha 
sonra o da başladı, arkadan tecavüz etmeye. Sonra ben hani ne olduğunu 
anlamıyordum yani, gerçekten hiç anlamadım, sadece canımın derdindey-
dim o an, nefes almaya çalışıyordum, canımı yakıyordu, arkadan saçımı 
çekiyordu, oradan bir şey yapıyordu, o tokat atıyordu, yani nefessiz bırak-
mışlardı zaten... Sonra işleri bittikten sonra ilk önce Gökalp gitti banyoya, 
ben Bora’yla tek kaldım. 
Bittikten sonra ben sinirden ağlamaya başladım ama bas bas bağırıyor-
dum. “Yapma dur, apartman duyacak” dedi. “İstemiyorum” dedim. “Hiçbi-
rinizi istemiyorum” dedim. “Yeter artık bıktım senin yalanlarından” dedim. 
Sonra Bora bana dedi ki... Bundan önce de hafif hafif böyle şey demeye 
başladı, onu da belirteyim, “işte ben hayatımızın böyle düz olmasını iste-

miyorum. Böyle fantezilere yer vermek istiyorum. Ben nasıl olsa seninle ev-
leneceğim. İlk başta güvendiğin insanlarla böyle başlarsan, hani ileride ko-
can... Şu an evlilikler neden bitiyor, aldatıyor insanlar birbirlerinden sıkılıyor” 
dedi. Ben senden hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediğim için böyle fantezile-
re açık olmalısın diye ara ara böyle bilinçaltıma değişik şeyler yerleştiriyordu. 
Daha sonradan Bora beni yatıştırmaya çalıştı, ben bayağı ağlıyordum, za-
ten nefes alamadım boynum kızardı. Her tarafımı kızartmışlardı, her tarafım 
böyle tırmık izleri falan olmuştu. Gökalp de arkadan saçımı çeken, arkadan 
zorla tecavüz eden, hani o kadar çekmişti ki; saçımın diplerinin yerinden sö-
küldüğüne dair hatırlıyorum yani. Arkama doğru çekince çok canım acımıştı, 
istemiyorum dedim, sonra işte Bora beni yatıştırdı. 2-3 saat yatakta konuştu 
benimle, “olur mu öyle şey, ben seninle evleneceğim, ben sana böyle bir şey 
yapar mıyım, senin için yapıyorum. İleride sen hani birbirimizden sıkılmaya-
lım diye yapıyorum mesela ben kız getirip senin karşında başka birini yap-
mıyorum çünkü ben seni seviyorum, kıskanmıyorum, sadece seni istiyorum” 
dedi ama senin aklın kalmasın dışarıda, işte evlenince böyle şey... 

MAHKEME BAŞKANI: Yani peki şeyi sordun mu;; arkadaşınla beni seviştir-
menin amacı neydi diye sordun mu? 

MÜŞTEKİ ÇG..: Evet.  Dedi ki; “O çok güvenilir, çok dindar bir insandır.” “Dı-
şarıda böyle bir şeyi yapacağına, gel güvenilir bir insanla yap.” Ben; “ama 
yapmak istemiyorum, ben zaten seninle zor kabul ediyorum, ben zaten şu 
an reşit değilim” dedim. “İstemiyorum bunların hiçbirinde yani bulunmak is-
temiyorum” dedim. “Evet tamam bir daha yapmam, ben seni düşündüğüm 
için öyle dedim çünkü hani zaten bu yurt dışında çok olağan bir şey, yurt 
dışında herkes bunu yapıyor, ben genellikle yurt dışında yaşadığım için çok 
fazla görüyorum böyle bir şeyi, böyle evlilikle başlayan çiftlerde daha sonra 
ayrılmıyorlar, birbirlerini aldatmıyorlar, daha da güvenleri birbirlerine artıyor 
dedi çünkü bu evlenmeden önceki küçük çılgınlıklar” dedi bana. “O yüz-

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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den bunları sen gözünde büyütüyor olabilir misin? Türkiye’de yaşadığımız 
için biraz abartıyor olabilir misin? Çünkü yurtdışında olsa gayet kabul edi-
yor kızlar. Sen biraz abartıyorsun, sen biraz utangaçsın, sen genelde böyle 
sertsin” dedi. “Sanki ben sana şey yapmışım, sanki ben senin kötülüğünü 
istiyormuşum gibi gösteriyorsun beni, kötü bir insan gibi gösteriyorsun, ben 
dindar bir insanım, dindar bir insan olduğumu biliyorsun, ayrıca Kur’an’da 
böyle bir şey var. Ben Kur’an’da olmayan bir şeyi yapmam” dedi “Kur’an’da 
nasıl bir yeri var acaba?” dedim, Bana “Sen şimdi Kur’an’ı okumadığın için 
bilmiyorsun, yaşın da küçük ama var. Ben Kur’an’a uygun olmayan bir şeyi 
hayatta yapmam” dedi... 

.... 
MAĞDUR BS...: Zaten hani bir dakika sonra falan arkamda bir kıpırtı onun 
varlığını zaten hissetmiştim arka tarafta. Ondan sonra nefesimde kesildi iyi-
ce. Sol taraftan hemen Erdem bana sarıldı, sağ taraftan Bora sarıldı “kuzum 
işte sakin ol bir şey yok yapma böyle biz seni çok seviyoruz” gibi cümlelerle 
beni yine tekrar başladılar ve ben o anda aralarından kendimi kurtarıp ban-
yoya gittim..... Ondan sonra çok sinirlendim ben zaten direkt hani sinirden 
hani ağlıyordum yani yaşadığım şeyin şokundan ağlamaya başladım zaten. 
Ondan sonra kıyafetlerime yöneldim kıyafetlerimi giymeye çalıştım yerden 
kıyafetleri aldım. O sırada Bora beni durdurdu elimden kıyafetleri çekti aldı 
beni yatağı oturttu. İşte beni sakin ol işte kuzucuğum aşkım böceğim bir 
tanem tarzı işte ben O benim yıllardır kardeşimden öte insan hani o bu-
nun ben senden asla ondan kıskanmam işte bunlar işte bu tarz hani bunlar 
hani kardeşim kıskanmam senin zaten Allah’tan hepsi korkan insanlar sana 
kimse burada zarar vermez seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun hem sana 
haram olacak bir şey yaptırır mıyım. Yine bu olayı hani bunlar işte bir fantezi 
olduğundan bahsetti hani dünyada bu tarz şeyler yaşandığından böyle çok 
sık olduğundan, makul olduğunu anlatıyor ve bunun hatta haram bir şey 
de olmadığını yani haram bir şey Allah’tan korkan insanlar da olduklarını 
ve asla bana zarar verecek kötü niyetli olmadığını Bunu yaparak da bana 
kötü niyetli asla taşımadıklarını ve dışarıda böyle bir güven dolu bir ortam 
yokken beni burada kraliçe gibi hissetmek güven dolu ortamda yaşatmaya 

çalıştıklarını, bunu yaşayıp i bana orada cinsel eğitim kazandırmak gibi bir 
bir sürü kelimeler kurdu. O sırada beni sakinleştirmeye de çalıştırıyordu öyle 
söyleyeyim. 

....
MAĞDUR BS...:  Ben o anda aralarından kendimi kurtarıp banyoya gittim. 
Ve sağ taraftan yatağın orada komodin yoktu zaten ben telefonumu da yere 
koymuştum halıfleksin üzerine koymuştum o sırada onu da aldım kaptığım 
gibi onuda aldım yerden. Banyoya gittim, ondan sonra kapıyı kapadım, kit-
ledim bir çamaşır sepeti vardı çamaşır sepetinin arkasını koydum ve üzerine 
oturdum . Bir süre hani kendime geldim hani bir zaten kalbim çok hızlı aşı-
rı derecede hızlı atıyordu. Kendime geldim o süreçte kalbimi dinledim şey 
yaptım sonra işte lavaboya yöneldim elimi yüzümü yıkadım o sırada hani 
kafamda hani milyon şey geçiyordu yani ben. 

Ondan sonra yani hani ben bu yaşadığım şey hani bunu nasıl yaşadım hani 
nasıl bana böyle şeyler yaparlar hani nasıl buna zorladılar kafamda ben 
buradan nasıl çıkacağım tuvaletten çıktıktan sonra ne diyeceğim yüzlerine 
nasıl bakacağım hani ne konuşacağım kafamda bir sürü bir sürü şey hani 
kendimde değildim zaten o anda elimi yüzümü yıkadım 
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HALE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIKTAN SONRA DUŞA GİRER...

Hale çok üzgündür... Ağlamaya baş-
lar.

HALE:  Ben nasıl bir olayın içerisin-
deyim!
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BORA, TECAVÜZ SONRASINDA BİLE VAAD VE TELKİNLERİNE DEVAM EDER VE ANOR-
MAL BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HALE’YE SARILARAK UYUR...

BORA: Aşkım seni çok seviyorum. 
Çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. 
Bu evlenene kadar sürecek bir durum 
sadece.

HALE:  Böyle bir şeye beni nasıl zor-
ladın. Nasıl böyle bir şeye izin verdin. 
Sana hala inanamıyorum. Umarım 
beni ileride hayal kırıklığına uğrat-
mazsın.

BORA: Aşkım biraz mantıklı düşün. 
Söylediğim gibi böyle bir şeye kim-
senin ihtiyacı yok. Ben senin ruhunu 
seviyorum. Yoksa hepimiz hergün 
tuvalete giden aciz canlılarız. Bizim 
ruhlarımız birbirimize ait. Et parçası 
değil. Kaldı ki bu olayın ileride çok 
faydasını göreceksin. Bana bir şey 
olsa. Seni emanet edeceğim iki üç 
kişiden birisi Figo’dur. Figo bunu ben 
çok ısrar ettiğim için yaptı. Bu fante-
zilerimizin sadece keyfî olduğunu dü-
şünme. Gelecekte evlendikten sonra 
geriye dönüp baktığımızda aklımızda 
hiçbir şey kalmaması ve senin daha 
da tecrübelenmen için gerekli olan bir 
konu. 

HALE: Sana inanmak istiyorum. 
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SABAH HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KAHVALTI YAPILIR, HER ŞEY ÇOK 
DOĞALMIŞ GİBİ KİMSE DÜN GECE NE OLDUĞUNDAN BAHSETMEZ...
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HALE KAHVALTIDAN SONRA KENDİ EVİNE DÖNER, SÜREKLİ AĞLIYORDUR, 
YAŞADIKLARINDAN KİMSEYE BAHSEDMEMİŞTİR...

Hale bütün günü kafasında bu yaşa-
dıklarını sorgulayarak geçirir ve ak-
şam olunca Bora’ya mesaj yazar...

HALE:  Nasıl böyle bir şey yaptık? 
Beni buna nasıl zorladın? Bir daha 
görüşmeyelim. Beni sevmediğine 
eminim, insan sevdiğini paylaşabilir 
mi?
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Bora Yıldız tarafından örgütün cinsel sömürü sistemine dahil edilen mağdur müşte-
kinin bu yaşadıkları karşısındaki hissetiklerini Bora Yıldız’a bir e-posta yaarak an-
latıyor. Bu e-posta Siber Şube tarafından Bora Yıldız’dan ele geçirilen bir bilgisayar-
da tespit edilmiş ve raporlanarak dava dosyasına eklenmiştir.
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MAHKEME BAŞKANI : Oku bakayım. 

MÜŞTEKİ DK...: “Biliyorum istemiyorsun mail atmamı, yüzyüze konuşmaktan ya-
nasın ama bende kendimi biliyorum bu tarz konuları yüzyüze rahat bir  şekilde konu-
şamıyorum. Kendimi senin karşında doğru ifade edebildiğimi düşünmüyorum ve bu 
beni tatmin etmeyeceği için dünkü konuyla ilgili düşüncelerimi sana yazmak istedim. 
Evet sen iş adamısın ve hayatın maillerle geçiyor ama bende öğrenciyim ve benim 
de hayatım sunumlarla geçiyor ayrıca bunu bir iş maili gibi algılama sevgilinden bir 
mektup olarak algılarsan mutlu olurum. Hem film izlemek mi daha etkilidir yoksa o 
filmin kitabını okumak mı? Artık konuya giriş yapmak istiyorum, benim hayatımı bili-
yorsun, benim karakterimi ve kişiliğimi çözdüğünü düşünüyorum çünkü söz konusu 
benim karakterim olduğunda ne kadar şeffaf olduğumu biliyorum, en önemlisi ya-
şama sebebimin varlığımın nedenini yani annemi tanıdın. Babamı ve görmeyen bir 
annenin gözü olmanın ne kadar zor bir hayat olduğunu yaşamadan bilemezsin ama 
şimdiye kadar anlamış olacağını düşünüyorum. İkimizin değer yargılarının farklı ol-
duğu çok açık fakat diyelim ki ben senin benden dün akşam istediğin sevişme şek-
lini kabul ettim ve arkadaşlarınla birlikte senin tabirinle eğlenmeye razı oldum, hatta 
farz edelim ki benim de ufkum açıldı ve cinselliğin seks olmanın dışında güzelliği de 
paylaşmak olduğunu idrak ettim. Şu an bunu yazmaktan bile inanılmaz utanıyorum 
ve alfa erkeğimin sen olup diğerlerinin senin tabirinle dekor yada figüran olduğuna 
inandırdım kendimi. Evet hepsini kabul ettim ve senin hayatını yaşadım, seni de çok 
mutlu ettim ama farkında mısın bu durumda senin hayat tarzını kabul etmiş olaca-
ğım. Bu arada Bora Can olarak tanıttığı için ona Can olarak hitap ediyordum, onu 
belirtmek istiyorum. Can, bana sen her zaman ne kadar değerli olduğumu, benim ne 
kadar özel olduğumu bana hissettirdin ve söyledin fakat hiç düşündün mü bu kadar 
zor bir hayat yaşayan bir genç kızın bunları nasıl kaldıracağını. Bugün ikna oldum 
ve bunların hepsine boyun eğdim diyelim peki yarın ne olacak? Bu kısa hayatımın 
bana öğrettiği birşey var : yarın ne olacağını asla bilemezsin ve elinde tek kalan 
gururun, hayata tutunuşun ve duruşundur. Benim için önemli olan annemin bana 
öğrettikleri ve bana olan sevgisi ile hayata tutunuşudur. Ben de onun gibi sana tu-
tunmak istemiştim, çok zenginsindir,  iflas edersin çevrende kimse kalmaz, sağlığını 
kaybedersin yanında bekleyenin olmaz, sayılacak bir sürü şey var ama gururunu 
kaybedersin geriye hiç bir şeyin kalmaz. İnsanın kendisine olan saygısını kaybetme-
si bunların hepsinden daha kötüdür. Dediğim gibi bu isteklerini yaparsam yarın inan 
o kadar pişman olurum ki aynada kendi yüzüme bakamam. Dün gece sadece böyle 
bir talepte bulunduğun için bile bakamadığım gibi. 30 yaşıma geldiğimde geriye dö-
nük baktığımda bir anne olarak gurur duyacağım şeyler sanırım yukarıda yapmamı 
istediğin şeyler olmayacak hatta belki de psikolojim o kadar bozulacak ki Allah’dan 

beni affetmesi için yalvaracağım. Arkadaşlarını gerçekten çok sevdim, sen ve arka-
daşların çok iyi insanlarsınız ama şunu da anlamış oldum iyi insan olmak ve cinsel 
tercihler farklı konular. Ben 21 yaşında bakire bir genç kızım, bunu zaten biliyorsun 
fakat tekrar belirtmek istedim çünkü daha cinselliği bile doğru düzgün yaşama-
mış bir kızdan beklentilerin bence dudak uçurtucu şeyler. Benim dün akşamdan 
beri yaşadığım psikolojiyi tahmin bile edemezsin, biliyorsun bir kızın doğasında ait 
olmak vardır, bir erkeğin ise sahiplenmek. Beni sende çeken şeylerden en önem-
lisi imanının güçlü olması ve gerçekten bana değer verişin ve beni sahiplenmendi. 
Babamda görmediğimi sende bulmak istedim. Benim hayallerim ve ilişkilere bakış 
açım sanırım senin yaşam biçimine göre biraz daha basit ve sıradan geldi ama bazı 
insanlar normal şeyler yapmaktan mutlu olurlar biliyor musun çünkü zaten hayatları 
zorluklarla doludur ve normal bir yaşantı sürmek için çaba sarfederler, ben mesela 
onlardanım.Eğer sen annemin yaşadıklarınıyaşasaydın şu an cinselliğe bu kadar uç 
noktalarda bakmazdın. Sana birşey diyemiyorum çünkü senin yaşantın farklı, sen 
güçle istediklerini elde etmeye alışkınsın, belki de bu nedenle sana hayat monoton 
geliyor artık ve farklı zevkler yaşamak istiyorsun, tabi ki psikolojik olarak başka se-
bepleri de vardır. Son olarak şunu söylemek istiyorum ben beni manüpüle eden bir 
adam istemiyorum hayatımda, belki de etmiyorsundur yada ettiğinin farkında de-
ğilsindir, belki de ediyorsundur bunun hükmünü ben veremem ama bundan sonraki 
ilişkimizde ben nasıl senin doğrularına ve yanlışlarına karışmıyorsam sen de saygı 
duy. Sadece sadece duyuyorsam ve en önemlisi seni tanımaya çalışıyorsam ki biz 
bir aydır tanışıyoruz ki bu her anlamda çok kısa bir süre, senin de  bana yaşantıma 
ve değerlerime saygı duyman gerekir. Bir de şuna değinmek istiyorum sen bana 
beni sevdiğini söylüyorsun ve bence çok zeki birisin ve bu yukarıda yazdıklarımı za-
ten çok iyi biliyorsun. Beni seviyorsan eğer zaten bunları düşünüp bana dün akşam 
yaşattığın şoku yaşatmazdın çünkü bunları kaldıramayacağımın farkında olurdun ve 
sonrasında beni ikna edip bu yaşantıya dahil etsen bile benim bunları aslında asla 
istemediğimi ve sadece sen istediğin için ikna olurduğumu bilirdin, bu da benim 
benliğime saygı duymadığın anlamına gelir. Benim yazmak istediklerim bu kadar, 
benimle bu konuyu yüz yüze görüşmek istediğini söyledin bu gün fakat ben senden 
yazdıklarıma karşılık bir mektup bekliyorum çünkü ben bu kadar ağır bir konuda yüz 
yüze konuşamayacak kadar duygusalım. Baş edebileceğimi sanmıyorum.”

Mektubundan sonra tabi ki yüz yüze konuşabiliriz dedim çünkü bana bu konuları 
hani yüz yüze konuşmak istediğini söyledi veya telefonla veya whatsapp üzerinden 
yazışarak konuşmak istediğini söyledi. Daha sonrasında beni hemen aradı ve dedi 
ki ben sana saygı duyuyorum, seni dinledim, yazdıklarını da okudum ama dedi be-
nim de kendimi dedi savunmaya dedi hakkım var, o yüzden yüz yüze görüşmek 
istiyorum, şu an dedi saat geç, erken bir saat olsaydı direkt görüşmek istediğimi 
bildirirdim ama dedi yarın biz birlikte görüşüyoruz dedi ve ikna etti. 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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BORA GEÇEN GÜN DURAKTA TANIŞTIĞI DİĞER KIZIN YANINADIR, 
HALE’DEN MESAJ GELİR...

Halenin mesajına karşılık;

BORA: Bunu yüz yüze konuşuruz. 
Fevri kararlar veriyorsun. Yarın bera-
ber yemeğe çıkalım ve konuşalım.

.... şeklinde karşılık verir. Çünkü örgüt 
bu tip sorun oluşturacak riskli konu-
ları telefonda konuşmaz. Buna karşı 
eğitimlidir.
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BORA VE HALE SON DERECE LÜKS BİR MEKANDA YEMEĞE GİTMİŞLERDİR,
BORA ONU TATLI TATLI İKNA ETMEKTEDİR...

BORA: Ben artık kesin karar verdim. 
Seninle evleneceğim. Sen de emin-
sen altı ay sonra evlenelim. Beni ta-
nıyorsun artık ben Allah korkusu olan 
biriyim. Kuran dışında hiçbir şey yap-
mam. Ben senden ayrılmam. Benden 
ayrılmana da izin vermem. Bu bir 
fanteziydi sadece ve evlenene kadar 
sürecek. Ben yurt dışındayken sen 
yalnız mı kalacaksın? Beni aldatmanı 
istemiyorum, bizde kalabilirsin, En-
der ya da Figo’yla birlikte olabilirsin. 
Bana bir şey olsa ne yapacaksın? 
Herhangi bir durumda onlar senin her 
zaman yanında olacaklar.
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Bora bu duruma dahil etmek için 
Gökalp’i eve çağırır...

BORA: İki saat sonra bize gel, ye-
mek yiyeceğiz. 

(Burada “yemek yiyeceğiz” ifadesi 
aslında grup seks için kullanılan bir 
kod isimdir.)

GÖKALP: Tamam hocam, inşallah.

BORA HALE’Yİ İKNA ETMİŞTİR VE GRUP SEKS BU KONUŞMADAN SONRA 
FARKLI KİŞİLERİ DAHİL EDEREK RUTİNE BAĞLAYACAKTIR...
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GÖKALP İLE SOHBET EDİLDİKTEN SONRA BORA YİNE HALE İLE 
İÇERİ GEÇER VE ARKASINDAN ERDEM GELİR...

Gökalp bu sahneyi defalarca oy-
nadığı için herşey normaldir onlar 
için. Neyi ne zaman yapacağını çok 
iyi bilerek hareket eder.

.....

Başka gün başka kişi ile aynı olay 
yine yaşanır... Böyle bu istismar iyi-
ce rutine bir hal alır.
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KARTAL GÖKTAN : akşam işin var m evde

BORA YILDIZ   : ya bu Mxxx'i getirmeyi düşünüyorum ama

KARTAL GÖKTAN : heh

BORA YILDIZ   : eee şey ee bu sefer tek kalp biraz sohbet etmek istiyorum eee dedim ya geçen sefer bi şeye 

gelir bu diye

KARTAL GÖKTAN : hh

BORA YILDIZ   : eee ama şeye de gidebilirim yani erdemlere de gidebilirim ne oldu senin şeyin ne

KARTAL GÖKTAN : yo önemli değil ben evde çalşyorum da eee hani bişey yoksa devam edecektim yoksa ...

BORA YILDIZ   : aaa süper o zaman süper sen sen çalş sen çalş hatta ben evde kimse yok diye aslnda erdemlere 

gidiyodum çünkü benim şey skntm oluyo ya hani arada yanlz kalp telefonla konuşmam gerekiyo ben onu 

yapamyorum tek başma olduğumda o yüzden kalabalk bi yere gideyim de hem çocuklar da arada sohbet 

ederlerken ben kaçarm konuşurum diye düşünüyodum 

KARTAL GÖKTAN : tamam

BORA YILDIZ   : eee o zaman eve mi gelsem ben acaba o zaman eve de gelebilirim ben yani tamam süper

KARTAL GÖKTAN : tamam ben yanlz taklrm çalşrm odada sen 

BORA YILDIZ   : takl ya arada belki ...

KARTAL GÖKTAN : istediğin zaman ben sana yardmc olurum

BORA YILDIZ   : he muhabbet isterim filan arada ben yani öyle bişey olur yemek de yersin filan 

KARTAL GÖKTAN : tamam tamam olur

BORA YILDIZ   : öyle de bişey yaparz bi bakaym ben duruma göre erdemler olmazsa oraya gelirim abim tamam 

...

KARTAL GÖKTAN : tamam oldu inşallah ...

BORA YILDIZ   : hadi sayglar hürmetler 

DEĞERLENDİRME: Örgütün kz getirme imam Bora YILDIZ ve örgütün kz getirme 

ekibinden olan Kartal GÖKTAN arasnda geçen konuşmada, müşteki beyanlarndaki örgüt 

kodlamalarnda geçen; ‘yemek yemek’ ve ‘sohbet etmek’ kodlamalarnn grup seks olduğu 

hususu da göz önünde bulundurularak, Bora YILDIZ’n Melis isimi kzla tek başna seks 

yapmak istediği eğer ihtiyaç olmas halinde de Kartal GÖKTAN’n turnikeye katlacağ 

değerlendirilmiştir. Bu eylem ile Bora YILDIZ’n örgüte kz temini konusunda yönetici 

konumunda olduğu ve Kartal GÖKTAN’n da Bora YILDIZ’n kz konusundaki 

talimatlarna uyduğu değerlendirilmiştir.

CEVAP: Bu görüşmeyi hatrlamyorum. Saçma sapan yaplan değerlendirmeye kesinlikle 

katlmyorum.  Deşifreden anlaşlan iki arkadaşn görüşmesidir. Yorum ve değerlendirme bunu 

yazan memurun kendi hayal gücünden ibarettir. 
Suçun Yeri : İstanbul

Suçun Tarihi : 20.03.2018 günü saat: 14:49:15 - 14:50:40 - 14:53:41 - 14:57:05 - 

17:21:45 - 17:22:41 - 19:26:48 - 20:36:35 

Suça Karşan Şüpheliler : Bora YILDIZ Sayfa 787 / 3908

KARTAL GÖKTAN : mübarek

BORA YILDIZ   : abim Bxxx geliyo bize sekize çeyrek kala

KARTAL GÖKTAN : evet

BORA YILDIZ   : eve gelecek musaitsen acil bişey yoksa sen de gelsene hem bi tur dizi izleriz hem böyle sohbet 

muhabbet ederiz yemek yeriz filan varsa vaktin

KARTAL GÖKTAN : tamam

BORA YILDIZ   : iyi olur yani hani eğer musaitsen

KARTAL GÖKTAN : sekizde mi diyosun

BORA YILDIZ  : sekizde evet

KARTAL GÖKTAN : tamam

BORA YILDIZ   : yani 7:45 filan gibi gelecek yani inşallah tamam

KARTAL GÖKTAN : tamam oldu tamam inşallah ...

BORA YILDIZ   : tamam dostum erdem de geliyo küçük erdem de geliyo 

KARTAL GÖKTAN : tamam

BORA YILDIZ   : beraber gelirsiniz inşallah hadi sayglar

KARTAL GÖKTAN : tamam oldu inşallah 

DEĞERLENDİRME: Bora YILDIZ’n Bxxxx’yu turnikeye sokmak için örgüt 

elemanlarndan Kartal GÖKTAN ve Saim Erdem ERTÜZÜN’ü organize ettiği 

değerlendirilmiştir.

CEVAP: Bu görüşmeyi hatrlamyorum. Saçma sapan yaplan değerlendirmeye kesinlikle 

katlmyorum.

Suçun Yeri : İstanbul

Suçun Tarihi : 04.03.2018 günü saat: 12:46:50  

Suça Karşan Şüpheliler : Bora YILDIZ 

Suçun Delili : İletişim tespit tutanaklar

Bora YILDIZ isimli şahsn kullanmş olduğu 05324708382 numaral telefonun 04.03.2018 günü saat: 

12:46:50 ’de, 0532xxx xx xx numaral telefonu kullanan M. K. isimli şahs ile yapmş olduğu Tape Kayt 

Sra No: BTK.F.01.TK. 3324273998 görüşmeye ait tespit tutanağnda;

M. K.  : alo

BORA YILDIZ      : aşkm

M. K : naber

BORA YILDIZ      : iyim bebeğim sen naslsn bitanem

M. K. : iyiyim ben de daha uyanamadm tam

BORA YILDIZ      : aylamadn m sen daha

M. K.  : ya uyan uyanadm çok oldu da kahve falan içmedim ya

BORA YILDIZ      : he 

M. K.  : kahve felan içmediğim için böyle şeyim yani gözlerim pabuç pabuç işte

BORA YILDIZ      : ay ay buna aykmadk denir aşkm aykamadm güne aykamadn yani

M. K.  : he evet evet gerçekten öyle sen napyosun

telefon tapeleri
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Sayfa 789 / 3908

DEĞERLENDİRME: Örgütün kz getirme imam Bora YILDIZ, M. K. isimli kz örgütün 

yayn evine götürmek için organize ettiği değerlendirilmektedir. Bora YILDIZ’n örgüte kz 

temini konusunda çalştğ değerlendirilmektedir.

CEVAP: Bu görüşmeyi hatrlamyorum. Saçma sapan yaplan değerlendirmeye kesinlikle 

katlmyorum.  

Suçun Yeri : İstanbul

Suçun Tarihi : 08.03.2018 günü saat: 20:17:59 – 20:19:48 - 20:21:32  

Suça Karşan Şüpheliler : Bora YILDIZ 
Kartal GÖKTAN

Oğuzhan SEVİNÇ

Suçun Delili :İletişim tespit tutanaklar

Bora YILDIZ isimli şahsn kullanmş olduğu 05324708382 numaral telefonun 08.03.2018 günü saat: 

20:17:59’de, 05316554422 numaral telefonu kullanan Kartal GÖKTAN isimli şahs ile yapmş olduğu Tape 

Kayt Sra No: BTK.F.01.TK. 3328927351   görüşmeye ait tespit tutanağnda;

KARTAL GÖKTAN : boracm

BORA YILDIZ   : kardeşim naslsn

KARTAL GÖKTAN allaha şükür sen naslsn 

BORA YILDIZ   : sağolasn ben de iyiyim baba şey eee görüşemiyoruz ya gene koptuk

KARTAL GÖKTAN : hehehh evet

BORA YILDIZ   : şey ben iki gündür çok erken çkyorum ya evden şey diyecem sana şu

KARTAL GÖKTAN : hh

BORA YILDIZ   : eee Yxxx gelecek de akşam musaitsen sen de gelsene erdemi de çağracam beraber bişeyler 

yapalm 

KARTAL GÖKTAN : tamam kaç gibi

BORA YILDIZ : yani sekiz buçukta alacam ben dokuz gibi filan evde olurum yani tahmin ediyorum

KARTAL GÖKTAN : tamam abi inşallah

BORA YILDIZ   : tamam tamam kardeşim

KARTAL GÖKTAN : tamam güzel kardeşim hadi ...

BORA YILDIZ   : ender musaitse onu da al ejder musaitse onu da al

KARTAL GÖKTAN : o arkadaşyla buluşmaya gitti 

BORA YILDIZ   : tamam tamam o zaman abicim inşallah

KARTAL GÖKTAN : hh tamam oldu inşallah

BORA YILDIZ   : tamam sayglar 

Bora YILDIZ isimli şahsn kullanmş olduğu 05324708382 numaral telefonun 08.03.2018 günü saat: 

20:19:48’de, 05513873878 numaral telefonu kullanan Oğuzhan SEVİNÇ isimli şahs ile yapmş olduğu 

Tape Kayt Sra No: BTK.F.01.TK. 3328933407   görüşmeye ait tespit tutanağnda;

OĞUZHAN SEVİNÇ : abim buyur

BORA YILDIZ    : kardeşim naslsn  

OĞUZHAN SEVİNÇ : allaha şükür abim sen naslsn

Sayfa 799 / 3908

Bora YILDIZ isimli şahsn kullanmş olduğu 05324708382 numaral telefonun 09.03.2018 günü saat: 

18:06:20’de, 05309510001  numaral telefonu kullanan Saim Erdem ERTÜZÜN isimli şahs ile yapmş 

olduğu Tape Kayt Sra No BTK.F.01.TK. 3329739698 görüşmeye ait tespit tutanağnda;

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : alo

BORA YILDIZ       : abi

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : buyur abicim

BORA YILDIZ       : eee yarn akşam musait olursan

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : hh

BORA YILDIZ        : ee Bxxxx'yu böyle akşam alt gibi eve getircem böyle rak balk yapmak istiyorum SAİM 

ERDEM ERTÜZÜN : he

BORA YILDIZ        : sen de gelirsen iyi olur yani oğuzhan falan da çağracam

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : tamam abi 

BORA YILDIZ : ondan sonra

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : h

BORA YILDIZ        : bide eee pazar günü de aynsn melise yapmak istiyorum akşam musait olursan

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : tamam tamam abi

BORA YILDIZ   : tamam oldu kardeşim hadi sayglar hürmetler

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : tamam aslan abim inşallah sayglar

BORA YILDIZ        : hadi hürmetler sağol

SAİM ERDEM ERTÜZÜN : 

Bora YILDIZ isimli şahsn kullanmş olduğu 05324708382 numaral telefonun 09.03.2018 günü saat: 

18:12:11’de, 05309510001  numaral telefonu kullanan Oğuzhan SEVİNÇ isimli şahs ile yapmş olduğu 

Tape Kayt Sra No BTK.F.01.TK. 3329740732 görüşmeye ait tespit tutanağnda;

OĞUZHAN SEVİNÇ : bora abim naslsn

BORA YILDIZ    : kardeşim naslsn

OĞUZHAN SEVİNÇ : allaha şükür abim çok iyiyim sen naslsn

BORA YILDIZ    : ben de iyiyim baba ne diyecem sana yarn akşam Bxxxx'yu getircem de eve

OĞUZHAN SEVİNÇ : evet abi

BORA YILDIZ    : eee böyle bi rak balk bilmem bişey yapacam masa sen de gelir misin

OĞUZHAN SEVİNÇ : olur inşallah gelirim abi

BORA YILDIZ    : tamam tamam bide bu hakan da tanştralm diyorum ne dersin bizim hakan

OĞUZHAN SEVİNÇ : olur aslnda iyi olabilir hatta inşallah

BORA YILDIZ    : dimi hani onu ya sen ne açdan dedin iyi olur diye 

OĞUZHAN SEVİNÇ : yani şöyle biraz hani sporcular ya ikisi de belki böyle sohbet muhabbet

BORA YILDIZ    : dimi hehe

OĞUZHAN SEVİNÇ : disiplinli gider böyle baya

BORA YILDIZ    : olabilir evet evet öyle bişey olabilir yani bence de hani 

OĞUZHAN SEVİNÇ : evet

BORA YILDIZ    : hakan da böyle biraz daha ben hani önden şey diyecem ona sen hakan ... içine kapaldr o 

biraz filan diyecem böyle çok fazla konuşmaz etmez diyecem ki hakan çok konuşmuyo ya hani

OĞUZHAN SEVİNÇ : evet
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1.5 ay sonra...
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HALE’NİN ADNAN OKTAR’A GÖTÜRÜLME VAKTİ GELMİŞTİR, 
BORA HALE’YLE KONUŞUR...

BORA: Ben bu işi tamamen resmiye-
te dökmeye karar verdim. Fakat ön-
cesinde seni, benim için hayatımdaki 
en önemli insanla tanıştıracağım. Ai-
lem de tanıyor, onlar da çok severler. 
Onunla tanışmanı istiyorum. Evliliği-
mize karar verecek ve resmiyete ta-
şıyacak olan kişi de o. Görünce de 
tanıyacağın birisi. Benim herkesten 
çok sevdiğim, bugünkü konumuma 
gelmemde çok emeği olan, çok özel, 
çok mübarek biri.

HALE:  Aşkım akraban falan mı?

BORA: Aşkım akrabadan da öte.

HALE:  Aşkım neden anne babanla 
tanışmıyorum da o kişiyle tanışıyo-
rum? Normal olarak evlilik tavsiyesini 
anne baba vermesi gerekmez mi?

BORA: Aşkım anne babamın da çok 
saygı duyduğu ve çok önem verdiği 
birisi. Anneme de bahsettim seni ta-
nıştıracağından, çok sevindi. Onunla 
tanıştırmaya götürüyorsan senin için 
çok özel biri olmalı dediler :) Sonra 
annemlere de gideceğiz.
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BORA:  Yanında kendini en güven-
de hissedeceğin insan. Çok samimi 
ol. Rahat ol. Benim tanıdığım bütün 
arkadaşlarımın üzerinde emeği çok 
olan bir insan. Çevresi çok geniş. 
Normalde böyle bir şeye vakit ayır-
ması çok güç. Yurt dışı heyetler, ba-
kanlar, milletvekilleri görüşmek için 
sıraya giriyor ama benim ricamı kır-
madı ve vakit ayırdı. 

BORA,  GÖRÜŞME GÜNÜ YOLDA GİDERKEN, KİME GİTTİĞİNDEN 
HABERSİZ OLAN HALE’YE ADNAN OKTAR’LA İLGİLİ TELKİNLER VERİR...
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Adnan Oktar’ın A9 tv yayınlarını yap-
tığı ve gününün büyük çoğunluğunu 
geçirdiği silahlı örgüt üyelerinin 7/24 
bulunduğu “stüdyo” tabir edilen yük-
sek güvenlikli mekan aynı zamanda 
tüm istismarların gerçekleştiği yerdir.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDEN GEÇİP STÜDYO OLARAK 
KULLANILAN LÜKS VİLLAYA GİRİŞ YAPARLAR...
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HALE VE BORA, ADNAN OKTAR’IN A9 TV STÜDYOSU 
OLARAK KULLANDIĞI VİLLASINDA...

Hale tam olarak kiminle tanışacağını 
bilmeden villanın salonunda bekler-
ler...

HALE: Aşkım ben açıkçası tedirgin 
oldum. O neydi öyle silahlı koruma-
lar, x ray cihazlardan geçiş falan. Bize 
güvenmiyorlar mı? Bir de dekorasyon 
çok abartılı, Arap şeyhi evi gibi değil 
mi? 

BORA: Çok önemli biri o yüzden gü-
venliğe de çok önem verir. Değişik 
dekorasyonları da sever, evini kendi 
dekore ediyor. Gelince çok sevecek-
sin, çok şen şakrak esprili birisi. 
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ADNAN OKTAR,  HALE İLE BORA’NIN OLDUĞU ODAYA GİRER...

ADNAN OKTAR: Selam.

BORA: Selam hocam inşallah.

ADNAN OKTAR:  Oooo... maşallah, 
maşallah, maşallah.

HALE: Se.. selam… 

Hale Adnan Oktar ile tanışacağını bil-
mediği için karşısında onu görmenin 
şaşkınlığı içindedir.
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ADNAN OKTAR,  HALE’YE ABARTILI İLTİFATLAR EDER...

Bu planın kurucusu olan Adnan Oktar 
da rolünü çok iyi oynar. Hale’yi çok 
özel hissettirecek şekilde davranır...

ADNAN OKTAR:  Maşallah benim 
güzelime. Maşallah ne kadar da gü-
zel bir kız, dünya çapında güzel. Ne-
reden buldun bunu, hiç kaçırma he-
men evlen, hemen. Maşallah güzelim 
benim. Adın ne senin bitanem?

HALE: Hale efendim.

ADNAN OKTAR:  Gel şöyle otur ca-
nım benim. Bora sandalyesini benim 
yanıma koy güzelimin.

BORA:  Hemen inşallah hocam.
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ADNAN OKTAR KOLTUĞUNA OTURUR, HALE’Yİ DE DİZİNE KADAR 
YAKINLAŞTIRDIĞI KOLTUĞA OTURTUR

ADNAN OKTAR:  Bu güzelimden 
bahset bana biraz. 

BORA:  Hocam Hale ile iki ay önce 
tanıştık. Çok güvenilir, çok iyi bir in-
san. Evlenmeye karar verdik, siz de 
uygun görürseniz. Sizinle tanıştırmak 
istedim. 

ADNAN OKTAR:  Çok güzel maşal-
lah. Sakın kaçırma tabi hemen evlen. 
Bora sen şimdi güzelimle beni biraz 
yalnız bırak. Siktir git. Bitanem benim 
biraz ağzım bozuktur kusura bakma :) 

BORA:  Tabii inşallah hocam 
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ADNAN OKTAR HALE İLE TEK BAŞINA KALIR

ADNAN OKTAR:  Nerelisin bitanem 
sen? Çok güzelsin. 

HALE: Edirne’liyim. Çok teşekkür 
ederim iltifatlarınız için.

ADNAN OKTAR:  Bir ayağa kalkar 
mısın fiziğini göreyim. Ben seni çok 
beğendim. Bora hemen evlensin se-
ninle. Annesi babası ben ne dersem 
yapar. Seni üzerse ebesini sikerim 
onun. Bu sefer kısa görüştük, bir da-
hakine daha uzun görüşelim bitanem 
olur mu? 

HALE: Olur.

----

ADNAN OKTAR:  (Telefonu kaldırır, 
kuleyi* arar) Enişte buraya gelsin. Bir 
de benim güzelime güzel bir altın kol-
ye hediye getirin hadi, inşallah.

HALE: Lütfen zahmet etmeyin, böyle 
bir şeyi kabul edemem. 

*Kule Adnan Oktar’ın korunması için 
binadaki yüzlerce kameranın izlendi-
ği ve Adnan Oktar’ın arayıp emirlerini 
ilettiği yerdir. 
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ADNAN OKTAR’IN HAREMİNDEN BİR KADIN HALE’YE 
ALTIN KOLYE GETİRİR...

ADNAN OKTAR:  Olur mu bitanem 
bu sizin evlilik öncesi hediyeniz. Bu iş 
bir an önce resmiyete dönüşsün. Sen 
bitanemi götür şimdi ama en kısa za-
manda yine getir bana. Sakın bu kızı 
üzme. Hadi gidin şimdi İnşallah.

BORA:  İnşallah. Tabii hocam emre-
dersiniz. Kesinlikle üzmem inşallah.
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BORA VE HALE ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILIRLAR...
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BORA İLE HALE  DÖNÜŞ YOLUNDA BU TANIŞMAYI KONUŞURLAR...

BORA:  Nasıl? Sevdin mi abiyi?

HALE: Sen bana Adnan Oktar’a gidece-
ğimizi söylemedin. Çok şaşırdım, bu tele-
vizyonda kadınları dans ettiren, kedicikleri 
olan adam değil mi? Çok gerildim. Fazla 
gereksiz samimi davrandı, korktum, bir 
şey diyemedim. Zaten eve girerken çok 
tedirgin oldum, silahlı korumalar, demir ka-
pılar… Bir de sen onun yanında çok fark-
lıydın. Sanki bir peygamberin huzurunday-
mışsın gibi davranmaya başladın.

BORA:  Yok aşkım, abi çok güvenilir biridir. 
Yanındaki herkes zengin, okumuş, iyi aile-
lerde büyümüş insanlar. Abiyi terör örgüt-
leri tehdit ediyor. Savcı, emniyet müdürü 
vs.  herkes görüşmek istiyor. Dolayısıyla o 
silahlı korumalar falan hepsi onu korumak 
için. Bana dini öğreten yaşamanın amacını 
gösteren çok değerli bir insan, tabi o yüz-
den ben de çok saygı duyuyorum. 

HALE: Ama aşkım internetteki videolarıyla 
herkes alay ediyor, yanındaki kadınlar pav-
yonda gibi garip kıyafetlerle adamla dan-
sediyorlar, çok saçma bir ortam... Kimse 
onlarla ilgili iyi konuşmuyor.

BORA:  Din dünyada çok yanlış tanınıyor. 
Her zaman konuştuğumuz bir konu. Dine 

giren bir insan, bütün özgürlüklerinden 
yoksun olacağını zannediyor. Abi,  zaten 
bu algıyı değiştirmeye çalışıyor. Birçok şey 
helalken haram kılınmış. Dinde aslında her 
şey çok rahat. Abi bunu göstermek için 
böyle kaliteli, güzel kızların olduğu, şarkı-
lı türkülü ortamların olduğu cennet ortamı 
oluşturmaya çalışıyor.

HALE: Hayatımda yaşadığım en ilginç an-
lardan bir tanesiydi. Mafya şeyh karışımı 
gibi bir insan. Hiç internette gördüğüm kişi 
gibi değildi. Dinden bahsediyor ama çok 
küfür ediyor. 

BORA:  Aşkım sen rahat ol diye öyle dav-
ranıyor. Yoksa dünyada gördüğüm en ne-
zaketli, en kibar kişidir. Tanıdıkça sen de 
çok seveceksin. 
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BORA  HALE’Yİ EVE BIRAKIRKEN DRAGOS’TAN ARANIR... ADNAN 
OKTAR’IN TALİMATINI İLETİRLİR...

STÜDYO NÖBETÇİSİ: Bora Hocam, 
işin bittiğinde “dayım” (Adnan Oktar’ı 
kasteder) çağırıyor, gelebilir misin in-
şallah?

BORA:  Tamam hocam, inşallah.

Dava soruşturmasında ele geçirilen 
örgüt iç yazışmalarında ve teknik 
takibe takılan telefon  dinlemelerin-
de sanık Adnan Oktar’ın adı yerine 
“dayı” “teyze” “yazar” kodlamaları 
kullanıldığı görülmüş, böylece örgü-
tün perdeleme yaparak bazı şeyle-
ri gizleme stratejisi uyguladığı tepit 
edilmiştir.
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HALE’Yİ BIRAKIP DÖNEN BORA ADNAN OKTAR’IN YANINA GİDER...

ADNAN OKTAR:  Bu orospu bayağı 
iyiymiş ama biraz çekingen. Bunu ya-
panlar oldu mu? Kimler girdi buna? 
Arkadan yaptınız mı? Nasıl bu ıslanıyor 
mu?

BORA:  Çok ıslanıyor hocam inşallah. 
Ender, Figo, Erdem yaptı. 

ADNAN OKTAR:  Bu biraz artist bir tip. 
Sen bunu hazırla, video çek bana getir. 
Bir an önce yap. Hadi, şimdi siktir git.

BORA:  Emredersiniz. Tamam inşallah 
hocam.

Hale’nin Adnan Oktar’a karşı çıkama-
yacak hale getirilmesi için Bora talimat-
ları alır ve uygulamaya başlar.
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MAĞDUR GL...:   Adnan Oktar geldiğinde ona özel bir koltuk hazırladılar za-
ten karşımıza gelip oturdu. Normalde,  bir insanla karşı karşıya geldiğinizde, 
yeni tanıştığınızda bir saygı vardır yani bir saygı konuşması vardır fakat bu 
Adnan Oktar’da yoktu yani çok içli dışlı, çok samimi, çok üst perdeden ve 
çok böyle size aşırı gereksiz şefkat duyan, korumacı hissiyle böyle yaklaşan 
bir insan. Zaten bana “gel bir tanem” dedi, yani bu şekilde konuşmalara 
başladı. Tanımadığım için şüphelenmedim hem de zaten yaşı oldukça büyük 
yani benim babamdan büyük bir insan yani ben o şekilde yaklaşabileceğini 
düşünmediğim için herhalde mizacı bu, üslubu, bu şekildedir diye düşü-
nerek tanıştım. ...ilk tanıştığım 5 ay beni el üstünde tutuyorlardı yani bu bir 
alıştırma, bu bir örgüte kazandırma, bu bir nevi  “sana çok değer veriyoruz 
sizi dışarıda kimse bu kadar değer vermez, görüyorsunuz kadınlara değer 
verilmiyor, biz sizi koruyup kollarız, size zarar gelmesinden koruruz” Bu şe-
kilde onların telkinleriyle zaten insanları kazandırıyorlardı. 

MAĞDUR DK...: Biz girdiğimizde Adnan Oktar beni karşıladı, böyle ger-
çekten bir abi gibi, bir baba gibi yaklaştı, ilk seferi için konuşuyorum, böyle 
işte çok güler yüzlü bir şekilde karşıladı beni. “Oy kuzum,  hoş gelmişsin, 
çok güzelmişsin seni bekliyordum ben de” dedi. O yayında oturmuş olduğu 
koltukta sohbet etti, ben de onun yanında küçük bir sandalye çekmiştim o 
şekilde yanyana oturuyorduk.  “Damat sen kaybol” dedi Bora Yıldız’a, Bora 
Yıldız gitti, o an nereye gitti bilmiyorum, biz de başbaşa kaldık Adnan Oktar 
ile. Bu süreç boyunca zaten dibinde oturuyorum yani çok yakın bir mesa-
fede oturuyorduk, eliyle böyle sürekli nabzımı kontrol ediyordu benim. İşte 
bu süreçte de tenime dokunuyordu, hani nabzımı ölçerken “tenin ne kadar 
güzel, çok pürüzsüz çok yumuşak, ne kadar güzelsin, kalk bakayım bi aya-
ğa, işte boyuna bakayım, kendi etrafında dolan bir, yaklaş biraz beline ba-
kayım” gibi bir şeylerde bulunuyordu Hatta belime dokunuyor, “aa evet çok 
inceymiş, çok güzel, otur yanıma şimdi. İşte kimle yaşıyorsun” gibi sorular 
sordu... Sonra Bora Yıldız için “bu pezevengin babası çok zengin, ben bu-
nun hayatını kurtardım, kalp krizi geçiriyordu ben kurtardım” ondan sonra, 
onun işte “babasının kaç tane benzin istasyonu var ben bile bilmiyorum, çok 
zenginler, evlensen çok rahat bir hayat yaşarsın, o zaten benim dediğimden 
başka bir şey yapmaz, çok da mutlu olursun, evlenebilirsiniz” dedi açık açık. 

MAĞDUR BG...: Uzun bir süre yaklaşık 1 saat sonra Adnan OKTAR’ın kar-
şısına çıkmak için bekledik. Adnan OKTAR’ın karşısına çıktığımızda Adnan 
OKTAR benim nabzımı kontrol etti, beni gözleriyle süzdü, güzel kızmış, fiziği 
yerinde dedi. Bora da o an “Adnan’a abi biz zaten evleneceğiz yakında 
ailemle tanıştırırım” dedi. Adnan OKTAR’da “evlen bu kızla kaçırma bunu, 
bunun parada pulda gözü yok iyi kız, zeki kız” dedi. Bora da “inşallah abi” 
dedi. Bora, Oğuzhan, Erdem Adnan’ın karşısında çok ezik duruyorlardı. Ad-
nan’ın her emrine amade gibi duruyorlardı. Dışarıda çok öz güvenli olan bu 
kişiler o an Adnan’ın ağızlarının içine bakıyordu ve benim dikkatimi çekti. 

MAĞDUR YN...: Adnan Oktar “niye yanımda rahat değilsin” dedi “Çünkü 
korkutucu görünüyorsunuz” dedim ondan sonra “ben seni her zaman koru-
rum seni her zaman severim kollarım istersen para veririm istersen ne ister-
sen alırım falan” dedi ondan sonra “İnşallah yakında da Bora ile düğününü 
yapacağız” dedi sonra bir anda kızları aradı “inşallah maşallah” bir şeyler 
dedi bana böyle aşağıdan altınlar getirdiler ondan sonra “ben bunları kabul 
edemem kusura bakmayın yani ben daha bugün sizi tanıyorum” dedim on-
dan sonra “nasıl kabul edemezsin sen öğrencisin al bunları bizim hediyemiz 
biz herkese hediye veririz” falan dedi sonra ben almadım benim çantama 
koymuşlar eve gittiğimde gördüm ben bunu ondan sonra Bora’ya dedim 
yani ben böyle bir şey istemiyorum neden zaten onu da söyledim ben böy-
le tanışmak gibi bir talebim yoktu şaşırdım da zaten ondan sonra abi seni 
hiçbir zaman üzmez abi seni çok sever sana sahip çıkar gibi şeyler söyledi

MAĞDUR ÖE...: Adnan Oktar bileğime baktı böyle. “Sana altın çok güzel 
yakışır” dedi. Altın bileklik getirmesini istedi bir kadından. Kadın içeriye gir-
diğinde “ver şunu doğru düzgün tak işte” diyerek kadına saygısızca yak-
laştı. Koluma bu altın bilekliği taktılar. Sonra tekrardan telefon açtı. Koluma 
altın yüzük taktılar. Bana para vermek istedi zarf getirttirdi ben almadım. 

MAĞDUR NZ...: Daha sonradan kimliğini tespit ettiğim Gülen Baturalap 
isimli şahısı çağırdı bana altın olduğunu söylediği bir bilezik hediye etti, ta-
nıştığımıza memnun olduğuna dair bir hediye olduğundan bahsetti. Daha 
sonrasında beni yarın tekrar görmek istediğini yine beklediğini söyledi, 
“hadi şimdi git güzelce dinlen” dedi. Bora Yıldız ve Ender Daban’da beni o 
gün oradan çıktığımızda Kandilli apartmanına götürdüler. 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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HALE ERTESİ GÜN İNTERNETTE ADNAN OKTAR HAKKINDA 
ARAŞTIRMA YAPAR...
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HALE: Bora,  Adnan Oktar hakkında 
çok kötü şeyler okudum internette. 
Siz insanları kandırarak örgüte çeki-
yormuşsunuz, oradan ayrılmak iste-
yenleri de tehdit ediyormuşsunuz. 

BORA:  Yok aşkım, olur mu öyle şey, 
meyve veren ağaç taşlanır. Bunla-
rı yüz yüze konuşalım. Böyle saçma 
yazılara inanma, onlar bize iftira atı-
yorlar. Akşam alacağım seni konuşu-
ruz.

HALE OKUDUKLARI KARŞISINDA AŞIRI KORKAR VE 
AĞLAYARAK BORA’YA YAZAR...
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BORA, HALE’Yİ HEMEN ALIP EVE GETİRİR, KARTAL DA EVDEDİR VE 
BİR İKNA KONUŞMASI YAPAR... 

BORA:  Aşkım, bak, abinin hiçbir kıza 
ihtiyacı yok. Her şeyi var. Ben de sa-
dece zevkleri için yaşayan kimseye 
faydası olmayan züppe biriyken bu-
günlere onun sayesinde geldim. Bana 
Allah korkusu, Allah sevgisi aşıladı. 
Bu dünyada en önemli şey ahirettir. 
Çok kısa bir yaşantımız var, ölüp gi-
deceğiz. Bu dünyaya yiyip içip seks 
yapıp çoğalmak için gelmedik. Mehdi 
diye bir konu var mesela, hiç duydun 
mu? Çok mübarek bir dönemdeyiz. 
Ahir zamandayız. Hz. Mehdi gelecek. 
İslam, adalet ve barış tüm dünyaya 
hakim olacak. 

HALE: Adnan Oktar’ın mehdi oldu-
ğuna mı inanıyorsun?

BORA:  Valla özellikleri çok benziyor, 
inşallah abi Hz. Mehdi’dir. Ama abi-
nin mehdi olup olmaması değil, bizim 
neden bu dünyada olduğumuz ve 
ne yapmamız gerektiği önemli. Ben 
seninle hem dünyada hem ahirette 
beraber olmak için dua ediyorum ve 
artık yüzdük yüzdük kuyruğuna gel-
dik. Çok güzel bir ilişkimiz var. Abi 
de onayladı. Sen internette yazılan-
ları boşver. Abinin çok düşmanı var. 
Dini yeniden hakim etmeye gayret et-
tiği için şeytan ve ordusu tarafından 
sürekli komplolara maruz kalıyor. O 

okuduklarının hepsi iftira, faaliyetlerimizi 
durdurmak için yapılan karalama kam-
panyaları. 

HALE: Ama bana da çok garip davrandı, 
beni ayağa kaldırıp fiziğime falan baktı. 

BORA:  O sana samimiyetinden öyle 
rahat davranıyor. Abi yanlış bir şey asla 
yapmaz. Biz İslamı en doğru yaşayan 
topluluğuz. O haberleri çıkaranlar, bir 

dönem bizim yanımıza gelip menfaat 
elde edemeyince iftira atan münafıklar. 
Birçoğunun ibne olduğunun haberi geldi. 
Bizim arkadaş grubumuzdan ayrılan sa-
dece ibnelik için ayrılır. Biz dine çok titi-
ziz. Bak seninle önden ilişki kurmuyoruz. 
Biz Allah’ın sınırlarına asla ihanet etme-
yiz. Dünya üzerinde Allah korkusunu en 
doruk noktasında yaşayan biri varsa o da 
abidir. Seni de çok sevdi, bu çok güzel 
bir şey. 



Sayfa | 92

BORA, HALE İLE KONUŞTUKTAN SONRA ONU İKNA EDER. BU KONUŞMA 
BORA TARAFINDAN DEFALARCA FARKLI KIZLARA TADBİK EDİLMİŞTİR... 

Bora Hale’yi yine odaya götürür...

Hale Bora’nın ikna gücüne ve evlilik 
vaadlerine yine karşı koyamaz... Ama 
Hale’yi korkunç bir tuzak daha bek-
lemektedir.

Hale ve Bora odada cinsel birliktelik 
yaşarken Kartal içeri girer ve onları 
videoya kaydeder.
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BORA, ERTESİ GÜN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜYÜ GÖTÜRÜP 
ADNAN OKTAR’A GÖSTERİR...

ADNAN OKTAR:  Vay orospu vay, 
acayip bir şeymiş bu. Sikmeye de-
vam edin bunu. Elinde video oldu-
ğunu ima et. Bana da donsuz getir 
göreyim (ADNAN OKTAR kendisine 
getirilen her kızın iç çamaşırsız gel-
mesini emreder, bu kızın iradesini kır-
mak ve daha kolay taciz edebilmesi 
içindir, ayrıca “beni kızın çamaşırını 
çıkartmakla uğraştırmayın” der) . 

Dindar olabilecek bir kız mı bu? Meh-
dilik konusundan bahset. Bana tam 
itaat edecek hale gelsin.

BORA:  Bahsettim hocam inşallah. 
Kalbini ısındırıyorum.
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BORA:  Abi seni yine çağırdı. Gittiğinde 
onu doktor olarak düşün. Senin vücu-
duna bir bakması lazım. Cinsel organına 
bakacak sağlıklı mı diye. Abinin yanında 
çok rahat ol. İç çamaşırı giymemen lazım. 
Çünkü onun yanında güvende olduğunu 
bilmek ister. Zaten bizim abiye karşı hüs-
nü zannımız var, sana bunu anlatmıştım, 
onun Mehdi olduğunu düşünüyoruz, bu 
yüzden onun yanındayız. Koskoca Mehdi 
yanlış bir şey yapmaz.

HALE: Bora’cım, seni sevdiğim için ken-
dimden çok ödün verdim. Sürekli karşıma 
yeni bir şey çıkartıyorsun. Bu iş nerede ne 
zaman bitecek? Amacın ne? İnan anla-
yamıyorum. Umarım, duygularımla oyna-
mıyorsundur. Ayrıca beni niye doktor gibi 
muayene edecek? Bu çok rahatsız edici.

BORA:  Aşkım neler söylüyorsun? Sen hiç 
merak etme. Sen benim kıymetlimsin. Ben 
sana kıyamam, bir lokmacık canın var. 
Seni üzmek değil, ömür boyu mutlu et-
mek istiyorum. Hem bu kısacık dünya ha-
yatında hem de ahirette beraber olacağız. 
Beni böyle kaliteli bir insan haline getirmiş 
insanla senin de görüşüp olgunlaşmanı is-
tiyorum. Abi olmasaydı beni sever miydin 
sanıyorsun, şımarık zibidinin teki olurdum. 
Sen hiç merak etme, bana güven, rahatsız 
olacağın hiçbirşeyi sana yaşatmam.

BORA,  ADNAN OKTAR’A VİDEOYU İZLETTİKTEN SONRA VAKİT KAY-
BETMEDEN HALE İLE BULUŞUR, BU SEFER HALE’Yİ ADNAN OKTAR’A 
İÇ ÇAMAŞIRSIZ GÖTÜRMEK İÇİN FAALİYETTEDİR...
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Bora Yıldız’ın örgüte kazandıracağı kızlarla ilgili Adnan Ok-
tar’a kendi elyazı ile yazmış olduğu bilgi notları operasyon 
esnasında ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Si-
ber Şube tarafından bu Dijitaller incelenmiş rapor halinde 

dava dosyasına eklenmiştir. Bu notlarda örgüte getirilen 
istismara uğrayan bayanların, her aşamasında Adnan Ok-
tar a bilgi verildiği ve ona göre strateji oluşturulduğu gö-
rülmektedir.
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BORA,  HALE’Yİ İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRMEDEN ADNAN OKTAR’A 
GÖTÜRÜR...

Bora artık Hale’yı Adnan Oktar’a su-
nacağı şekle getirmiştir. 

Bu “sunma” adeta bir ritüel gibidir ve 
bazı kuralları vardır. Örgüt lideri Ad-
nan Oktar’a “genç kız sunma” ritüe-
linde, genç kızlar iç çamaşırsız olma-
lı, mini etek giymeli, bir anda Adnan 
Oktar ile başbaşa bırakılmalı, Adnan 
Oktar’ın kızların boyununa bileklerine 
dokunarak nabızlarına bakması ve 
sonrasında gelen diğer tacizler sı-
rayla bu tuzağa düşen her genç kızın 
başına gelir. 

ADNAN OKTAR:  Aşkım hoş geldin. 
Gel otur bir tanem... (Bora’ya) Sen 
siktir git lan. 
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ADNAN OKTAR:  Nasılsın aşkım? 
Çok güzel olmuşsun, etek çok yakış-
mış. Napıyorsun neler konuşuyorsu-
nuz Bora’yla. 

HALE: İyiyim, teşekkür ederim. Bo-
ra’yla geleceğe yönelik konuşmalar 
yapıyoruz. Bana dini konular anlatı-
yor. Size bir şey sorabilir miyim? Siz 
mehdi misiniz?

ADNAN OKTAR:  :) ahahahah. Çok 
şekeeer. Yerim senin kedi canını. Bi-
tanem öyle bir görüş var hakkımda. 
Alametler de bana uyuyor. Ama ben 
mehdiyim diyemem. Ben de çok şa-
şırıyorum. 

HALE: Şaşırtıcı ama gerçekten Bora 
gibi biri sizin yanınızda çok farklı bir 
insan oluyor. Sürekli sizi bana övüyor. 

ADNAN OKTAR:  Sen benim yanım-
da çok rahat ol. Ben seni Bora’yla ev-
lendireceğim. Yalnız bu pezevengin 
sapık sapık fantezileri varmış doğru 
mu? İstersen o pezevenge söyleye-
yim, seni bu tip şeylerin içine sokma-
sın. Sen bana yakın ol, benimle daha 
sık görüş. 

ADNAN OKTAR,  HALE İLE HAKİMİYET KURACAĞI GİBİ 
ÜST PERDEDEN BAĞLAYICI BİR KONUŞMA YAPAR...
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ADNAN OKTAR KIZI KENDİSİNİN OLMASI İÇİN NE KADAR GÜÇLÜ BİRİ 
OLDUĞUNU ANLATIR, AKABİNDE ETEĞİNİ KALDIRIP TACİZ ETMEYE BAŞLAR...

HALE: Çok utanıyorum ama evet 
Bora beni fantezisi olduğunu söyle-
yerek kendi arkadaşlarıyla birlikte ol-
mamı istiyor, evlenmeden önce bunu 
muhakkak yapmak zorunda olduğu-
muzu söylüyor, ben böyle bir şey ya-
şamak istemiyorum.  

ADNAN OKTAR:  Ah sevgilim benim, 
sen bırak onları ya onlar bir işe yara-
mazlar. Sen benimle daha sık görüş, 
çok samimi olalım aşkım. Ayak takımı 
onlar, sen boş ver onları bana odak-
lan. Ben birini istersem onu mutlaka 
elde ederim. Cinlerimle ne yaptığını 
bilirim. Bir de gıcık olursam, cinlerimi 
musallat ederim. Devlette de tanıdık-
larım var. Devlet bana göre hareket 
eder. Bunların bana ne kadar saygı 
duyduğunu görüyorsun. Ben ne der-
sem yaparlar.

ADNAN OKTAR:  Canım benim, be-
beğim. Ayağa kalkar mısın?

ADNAN OKTAR:  Güzelim benim. 
Çok çok güzelsin. Çok sağlıklısın. 
Canım benim. Benden çekinme. Ra-
hat ol. Doktor gibi gör. Benden zarar 
gelmez. Burası dünyada en güvende 
olduğun yer bitanem benim. Seni sü-
rekli görmek istiyorum. Benim yanı-
ma daha sık gel. (Bu arada ADNAN 
OKTAR kızın eteğini kaldırıp bütün 
vücuduna ellemeye başlamıştır, en 
son da vajinasına parmağını sokar)
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MAĞDUR BK..: ... sonra telefon çaldı benim yukarı çağrıldığım söylendi.  
telefonda o dedi hani 2 kat yukarı çıkacaksın dedi orada zaten gittiğin yeri 
göreceksin dedi ondan sonra işte tam ben ayağa kalktım ayağımda da 
uzun böyle kışlık midi boy denen bir etek çeşidi vardı dizimin alt tarafında 
kalın böyle kışlık bir etek vardı elini eteğimin altına atıp iç çamaşırımı çı-
karmaya çalıştı. 

MAHKEME BAŞKANI: Kim yaptı bunu? 

MAĞDUR BK...: Bora yaptı. Yukarı çıkmadan önce aşağıya doğru çekiştir-
di ve çamaşırımı çıkarmaya çalıştı, Ben “Ne yapıyorsun? Saçmalama , niye 
yapıyorsun bunu?” diye sordum. O da “Ben yapayım boşver işte Abi’nin 
daha çok hoşuna gidecek böyle” dedi,  “ Ne diyorsun? Nereden bilecek 
adam benim altımda iç çamaşırı olup olmadığını?  Nereden bilebilir? Saç-
malama”  gibisinden şeyler söyledim ama o anda zaten aşağı indirmişti, 
ben de ayağımı kaldırdım çekti aldı oradan. Ondan sonra ben yukarı çıktım 
Adnan Oktar yine odasında yalnızdı, yalnız oturuyordu koltukta. Orada o 
zamanlar bir de büyük bir yatak gibi bir şey vardı. Normal klasik sohbetler 
yaptıktan sonra bana “Ayağa kalk” dedi. Bacaklarımı tutmaya, dokunmaya 
başladı. “Ne yapıyorsunuz? Yapmayın” gibisinden tepkiler verdim ve  ken-
dimi geri çekmeye çalıştım. 2 koltuk düşünün arkamda koltuk var ayakta-
yım koltuğa çarpıyorum zaten o anda ayaklarıma dokundu. “Sakin ol, beni 
doktor gibi gör” gibisinden konuşmalar yapıyordu. Sonra “şöyle bir arkanı 
dön” dedi, beni çevirdi ve o şekilde eteğimi kaldırmaya başladı. Ben de 
önden eteğimi indiriyordum ama yine orada çekti ve o çekişle kalçama 
baktı. Bunları yapabilir miyim gibi birşey sormuyordu asla. Ondan sonra 
ayağa kalktı omuzlarımdan tutup beni aşağı bastırdı ve ben böyle dizle-
rimin üzerine oturmak durumunda kaldım.  Ondan sonra işte tişörtümü 
kaldırmaya, göğüslerime bakmaya çalıştı. Ben de bir yandan indiriyordum 
zaten ama o sırada göğüslerimi gördü. O arada hep “çocuklanma, rahat 
dur, sabrımı zorluyorsun” tarzı şeylerle böyle emir verir gibi sert sert bana 
konuşuyordu bunları yaparken. Ondan sonra bunlar bittikten sonra yerime 
oturdum ikimiz de hiçbir şey konuşmuyorduk böyle ölüm sessizliği gibi bir 

sessizlik vardı bana çok sert ve dik dik bakıyordu , gerçekten çok kötü ba-
kıyordu ve ben de içimden “şu odadan kaçsam, aşağı koşsam ne yaşarım, 
beni tutarlar mı, ben nasıl kendimi bu durumdan çıkaracağım, ne yapacağım 
kime anlatacağım” tamamen bunları düşünüyordum.  Kime anlatsam?  Kim 
inanır? Nasıl kanıtlayacağım ben bunu? 
.........
MAHKEME BAŞKANI: Peki bu iddianamenin iddia ettiği bu Adnan Ok-
tar’dan vajina parmaklamak suretiyle cinsel saldırı iddiası ne zaman nasıl 
oldu? 

MAĞDUR BK...: 2017 Ekim aylarıydı benim de hatırladığım üzere, stüdyoya 
gittim artık  arada sürekli gidiyordum aksi takdirde  “niye gelemiyorsun daha 
sık gel” gibi şeyler söylüyordu Ben de sürekli olarak derslerimi bahane edi-
yordum. .. Orada, üst katta herkesi odadan çıkardıktan sonra bana “banyo-
ya geç” dedi. Ben de  banyoya geçtim. Sonra  elinde krem tarzı bir şeyle gir-
di ve bana “üzerini çıkar” dedi.  Ben çıkarmadım, yani çıkaramadım. Ondan 
sonra geldi ve beni çekiştirmeye, üzerimi vesaire indirmeye başladı. Ben za-
ten beynimde o anda artık  itaatkar robot bir yapıdaydım bu yüzden çok da 
karşı koyamadım. Aynı zamanda kolumu da tutuyordu öyle söyleyeyim size.  
Dolabın önünde radyatör gibi birşey vardır, oraya bir elimi tutundurup beni 
dolabın arasına sıkıştırıp vajinamı parmaklamaya başladı ve o şekilde vaji-
nama parmak soktu... Orada bana yaptıklarından sonra ben yine ağlamaya 
başladım böyle baya hani titriyordum bacaklarım tutmuyordu.  Beni baya 
çok güçlü bir şekilde ayakta tutuyordu, titriyordum, ondan sonra da çok si-
nirlendi “sen böyle çocuksusun, böyle olmaz” dedi. Ondan sonra dışarı çıktı 
bir kızı çağırdı , siyah saçlı bir kız Sibel adı, Sibel’i çağırdı ve orada gözümün 
önünde onun da vajinasına parmak sokaraktan taciz etmeye devam etti ve 
o kız da orada parmağını soktuğu anda sanki çok zevk alıyormuş gibi sesler 
çıkarmaya başladı.  Otomatik yani bir robot gibi,  makine gibi sesler çıkar-
maya başladı. Ondan sonra da “bak böyle olacak” dedi. 

MAHKEME BAŞKANI: Bu böyle zevk inlemesi sesi tarzında mıydı? 

MAĞDUR BK...: Evet evet...  Ondan sonra “bak böyle olacaksın” dedi “bu 
şekilde davranacaksın,  bu şekilde itaat edeceksin karşı koymayacaksın, 
çocuklanmayacaksın.” dedi. 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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MAĞDUR BG..: Adnan Oktar elbisemi açtı şeyleri göğsümü öpmeye baş-
ladı, Ondan sonra beni kaldırdı kızların hepsi geldi. Aşağıdaki misafirler 
de hepsi yukarı geldi. Ondan sonra bana dedi ki banyoya geç. O salonda 
köşede banyo var beyaz bir banyo. O banyoya geçtim bana “soyunman 
gerekiyor” dedi. Üzerimde siyah bir kıyafet vardı. Korktuğum için ve onun 
dediklerini yapmam gerektiği için çünkü bir önceki gidişimde küfür hakaret 
hepsi havada uçuştuğu için soyundum. Soyundum , banyoda soyundum. 
O da yarı çıplak vaziyetteydi. Tekrar şuradan öptü. Ondan sonra bura-
lardan öptü. Sonra birden aniden parmaklarını vajinamdan içeriye soktu. 
Canım çok yandı. Ben şey bağırmaya başladım normalde orada inlemem 
gerekiyormuş, zevk almam gerekiyormuş,  prosedür oymuş. Ondan sonra 
beni dışarı çıkardı. Biri daha vardı orada,  o kız çok cesur giyinmişti ve 
hani yapılı bir kızdı. O kıza içeri girmesini söyledi. O içeri girdi. Adnan Ok-
tar hemen peşinden girdi ve bana yaptığı muamelenin aynısını yaptı,  kız 
inlemeye başladı. İnlemeye başladıktan sonra dışarı çıktı. Kimse şey yap-
mıyor zaten duymamaya çalışıyor hani oraya bakmamaya çalışıyor. Yasak 
çünkü. Kızların hiçbiri orada oraya bakmadı. Ben de bakmadım. Sadece 
hepimiz sesini duyduk kızın. Sonra dışarı çıktı “bakın sesini duydunuz mu? 
dedi “amı ıslaktı nasıl da ses çıktı,  bu tam kadın, tam orospu” dedi. Ben 
duydum ben oradan gitmek istedim. Ben orada kaçmak istedim hiçbir şey 
de diyemedim. Dışarı çıktı. Ve sonra ben eve gittim 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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4 ay sonra...
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Hale, bu sürede rutin şekilde örgüt 
üyelerinin iyice tacizine uğrar. Gerek 
Adnan OKTAR’ın korkutmaları, ge-
rek Bora’nın ve diğer örgüt üyelerinin 
ağız birliği yapmış dini telkinleri ve 
davranışları, gerek fantezi adı altında 
Bora’nın elinde videoları olduğunu 
ima etmesi, hepsinden öte, yoğun 
dini telkinle Adnan OKTAR’ın Mehdi 
olduğuna ikna olmasıyla birlikte Ad-
nan OKTAR’ın dediklerini yapmaya 
başlar.

DİNİ TELKİNLER KULLANARAK KIZLARIN İRADESİ KONTROL ALINIR...
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MAĞDUR DK...: ...Daha sonrasında Bora Yıldız bana işte “abinin dediği 
gibi, kendini çok geliştirmen gerekiyor, kitapları bol bol oku, dediği gibi 
onun da konferans verebilecek bir hale gel, en az benim kadar din anla-
mında tecrübeli olmanı istiyorum, abi de bu şekilde dedi zaten evlenme-
mizded e hiç bir hani sakınca yok bunlar olduğunda, abinin de izni doğ-
rultusunda. Ben bu süreçte olmayacağım,  yaklaşık bir ay kadar bir süreç 
olmayacağım burada, yurt dışına gitmem gerekiyor, işlerim var Bu süreçte 
seninle ilgilenemeyeceğim whatsapp üzerinden konuşmamızı gerçekleşti-
ririz” dedi. Orkun Şimşek isimli bir arkadaşını bana yakın olduğunu, yani 
yakın dediğim bu yaka için işte Mecidiyeköy’de oturduğunu, okuluma ya-
kın olduğunu ve artık onunla bu süreçte yola devam etmem gerektiğini 
söyledi.... 

.... Orkun Şimşek isimli şahısla yine hani kitaplardan bahsederken bir gün 
işte ders yaptık ve dersimiz bitti, tamamiyle dini telkinler veriliyordu bana 
orada, işte Allah’ı çok sevmemiz gerektiğini, dışardaki insanların islam an-
layışının yanlış olduğunu, islam dininin sevgi dini olduğunu ve gerçekten 
bizim temiz yani mümin ve münafık kavramlarını o gün işte öğreniyordum. 
Bir mümin nasıl olur, neler yapması gerekiyor, işte namaz nasıl kılınır, on-
dan sonra neden kılınır,neden farz kılınmıştırgibi böyle bir takım dini eği-
timler veriliyordu bana ve o gün bana ilk yaklaşımı oldu. Dersimizi yaptık 
ve ilk yaklaşımı oldu... İşte yine Bora Yıldız’da olduğu gibi işte ilk öpmeye 
başladı, daha sonra kıyafetlerimi çıkartmaya başladı ve bu süreçte ben 
ona şunu söyledim yani hani ben konuştum bak, abiyle de konuştum, böy-
le birşey istemediğimi söylemedim dediğimde hayır korkulacak birşey yok, 
yani şu zaten alt tarafı bir et parçası öldüğünde bir hafta sonra mezara 
karışıyor, yani orada bana şu, şundan bahsedildi, seksin aslında bir ibadet 
olduğundan bahsedildi yani bunun bir et parçası olduğundan yani bizim 
içimizdeki ruh olmadığı sürece bunun zaten iki hani etin birbirine sürtün-
düğünde zevk almasının mümkün olmadığından, bir mucize olduğundan 
bahsedildi ve sonra dedi ki yani evet dini anlamda eğitim alıyorsun ama 
dedi Bora dedi çok tecrübeli seks anlamında da dedi, hani en azından dedi 

on kişiyle, bahsettiği gibi on kişiyle birlikte olursan, senden istediğini yerine 
getirirsen hem çok mutlu olur dedi hemde senin için de hani çok tecrübe 
olur, çok sağlam bir tecrübe olur diye beni ikna etmeye çalıştı.... Sonrasında, 
zaten ertesi gün olduğunda Bora Yıldız’dan bana mesajlar gelmeye başladı. 
İşte “beni çok mutlu ediyorsun, böyle devam et, en az bana yakın olduğuna 
kadar kardeş, çocuklara da, pardon kardeş değil, çocuklara da yakın olma-
lısın, onlarla da çok sık görüşmelisin “ gibi işte bana, 

MAHKEME BAŞKANI: Yani sen Orkun ile yaşamış olduğunu Bora öğrenip 
mi sana mesaj atıyor? 

MAĞDUR DK...: Evet Orkun paylaşıyordu, bilgi veriyordu zaten. Orkun bi-
zim Bora Yıldız ile olan ilişkimizdeki,ortamızdakibir mekanizma idi. Aracıydı 
yani. Biz ne yaşıyorsak, ben ne yapıyorsam onun bilgisini veriyordu. Zaten 
biz  Bora Yıldız isimli şahısla çok az konuşmaya başlamıştık yani haftada bir 
olan, daha sonrasında iki haftada bir, daha sonrasında ayda bir kere falan 
azalma gösteriyordu ve zaten telefonla hiç görüşmüyorduk biz. Daha son-
rasında on kişi denildiği için işte ben on kişiyle görüşmeyi kabul ettim. Bir 
noktada da ders yapıyordum, dini telkinler de devam ediyordu hatta benim 
onlarla görüştüğümde ecir sevap kazanacağımdan bahsediliyordu çünkü 
ben dışarıdaki insanlarla görüşmüyordum, onların hepsi mümin tertemiz işte 
müslümanlardı, kardeşlerdi. Ben de onların kardeşiydim, Orkun Şimşek’in 
bana anlattığı, verdiği öğütlerden bahsediyorum. Dışarıdaki insanların kötü 
olduğundan, pis olduğundan, münafık olduğundan, ne bileyim dışarıdaki 
insanların katil olduklarından, sapık olduklarından bahsediyordu. Hani dün-
yadaki en temiz, en düzgün insanların o toplulukta olduklarından ve onların 
mümin hak cemaati olduklarından bahsediliyordu ve ben artık sadece on-
larla görüşmeye başlamıştım zaten hani artık okula da çok fazla gitmemeye 
başlamıştım yani okula çıkıyorum diye gittiğim yer müritlerin evi oluyordu. 

30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden;
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ADNAN OKTAR’IN DEYİMİYLE HALE KIVAMA GELMİŞTİR. TÜM DİREN-
Cİ, KİŞİLİĞİ KIRILMIŞ OLARAK ADNAN OKTAR’IN HUZURUNA GELİR...

ADNAN OKTAR:  Ben seni Bora ile 
resmi olarak evlendireceğim, sen me-
rak etme ama sen benim yanımda 
yaşayacaksın. Bora pezevengin teki. 
Ben ne dersem onu yapar. Ayak ta-
kımı. Sen evinden ayrılıp benim yanı-
ma yerleş. Aileyi de siktir et. Aile çok 
bela bir şey, ayrıca aileye sevgi şirktir. 
Burada sana her istediğin imkanı sağ-
layacağım, dolaplar dolusu kıyafetin, 
takıların olacak. Bak benimle evlen-
mek isteyen yüzlerce kadın var, sen de 
benim karım olacaksın. Ne diyor Ku-
ran’da imam bir şeye karar verdiğin-
de ona inanlarının seçim lüksü yoktur. 
Kabul etmezsen Allah’a karşı gelmiş 
olursun. Hem Allah rızasının en çoğu 
tavsiye ediliyor. Allah rızasının en çoğu 
bende. Bu kadar insanı bir arada ben 
tutuyorum. Bir daha Boralarla görüş-
meyeceksin. 

Adnan Oktar bu konuşmalar esnasın-
da Hale’ye ellerinde “video kasedinin” 
olabileceği iması yaparak genç kızın-
tüm çıkış kapılarını kapatır.

HALE: Tamam, inşallah. (Hale çaresiz-
ce kendine söylenenlere itaat etmeye 
başlar)
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ADNAN OKTAR HALE’YE İKİ KADIN ŞAHİT HUZURUNDA 
KENDİNCE BİR İMAM NİKAHI YAPAR...

ADNAN OKTAR:  Ben seni aldım, 
razı mısın?

HALE: Razıyım.

ADNAN OKTAR: (Şahit kızlara döne-
rek) siz de şahit oldunuz mu?

ŞAHİT İKİ KADIN: Evet inşallah. 
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3 ay sonra...
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ADNAN OKTAR BENZER ŞEKİLLERDE HAREMİNE KATIP 
KÖLELEŞTİRDİĞİ KIZLARLA HALE’Yİ GÖRÜŞTÜRÜR... 

Hale bir daha Bora’yı göremez. Ad-
nan OKTAR’ın himayesi altında tama-
men onun evinde ve onun emrinde, 
dışarı dahi çıkamadan din adı altında 
hapishane gibi bir hayat yaşamaya 
başlamıştır. Ve çok geç olmakla bir-
likte artık buradan bir çıkışı olmadığı-
nı da anlamıştır. 

Aşağıdaki kare kod’u okutarak din-
leyebileceğiniz bu ses kaydı mağdur 
müşteki tarafından dava dosyasına 
delil olarak sunulmuştur. Kayıtta lisse 
öğrencisi bir genç kızın bilgisinin Ad-
nan Oktar’a verilmesi ve planın dev-
reye girmsi için Bora Yıldız’a konunun 
iltilmesi safhasını dinleyeceksiniz.

Aynı planlı tuzak başka başka genç 
kızları sürekli hedefine alarak devam 
eder. Bora Yıldız gibi profesyonel 
sahtekarlar tarafından bu iğrenç sis-
teme dahil edilirler.
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ADNAN OKTAR:  Amk.. orospusu. 
Bi türlü şuurun yerine gelmedi. Aklın 
hala Bora’da. Seni tekrar eski haline 
mi döndüreyim, kardeşler mi siksin? 
Gözlerinde bağlılık göremiyorum. 
Boş boş bakıyosun inek gibi. 

HALE: Daha dikkatli olacağım aşkım. 
Daha sağlam bir imana sahip olmak 
için dua ediyorum inşallah. 

ADNAN OKTAR:  Bu bizi kullanıyor 
olabilir, bunu yayınlara çıkaralım. 
Bunu yayında bi oynatayım. Bu Al-
lah’a inanmıyor olabilir. Her gün ayet 
yaz. Yarın seni yine göreceğim. Bu-
nun göğsüne silikon yapalım. Kaşla-
rını kazıyıp dövme kaş yapalım. Saç-
larını da platin sarısı yaptıralım. Bir de 
annenle sürekli konuşuyormuşsun. 
Mahalle karısı gibi her şeyi annen-
le konuşma. Bırak o karıyı da siktir-
sin gitsin. Telefonunu da değiştir bir 
daha arama. Ararsan seni dünyaya 
rezil ederim insan içine çıkamazsın. 
Bunu kardeşlerden biriyle evliymiş 
gibi gösterelim. Orospu anan başımı-
za bela olmasın. 

HALE: Nasıl dersen aşkım. Ben seni 
çok seviyorum.

ADNAN OKTAR:  Aferin, küfür yiyin-
ce kendine geldin. 

HALE ARTIK ONLARDAN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR, KİŞİLİĞİ YOK EDİLMİŞ 
VE AKLINI TESLİM ETMİŞTİR ARTIK NE KARAKTERİ NE DE GÖRÜNÜŞÜ 
ESKİSİ GİBİ DEĞİLDİR...






