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Özet
Araştırmanın amacı; kısa adı FETÖ olan Fetullahçı Terör Örgütünün lideri,
kuruluşu, hedefi, amacını gerçekleştirirken izlediği yol, FETÖ’nün İslami
değerleri anlama ve kullanma biçimi nasıldır? FETÖ’nün Takiyyecilik,
Haşhaşilik, Makyavelizm, Cizvitler, Sabatayistler, dinlerarası diyalog, ülkemiz
siyasetçileri ile olan ilişkileri ve bazı istihbarat örgütleriyle olan bağları, bu
araştırmayla ortaya konmaya çalışılacaktır.
Araştırmanın yöntemi; araştırma, nitel araştırma şeklinde olup; belgesel tarama
modelindedir. Araştırmanın yöntemi, nitel araştırmanın veri toplama
yöntemlerinden döküman incelemesi ve literatür (alanyazın) taraması
şeklindedir. Döküman incelemesi; araştırılması hedeflenen olgular hakkındaki
yazılı kaynakların analizine dayanan bir çeşit incelemedir. Yani kaynakları
bulma, okuma, not tutma, analiz etme ve değerlendirme aşamalarını kapsar.
Bulgular ve sonuç; örgüt, 40 yıllık süreçte; daha çok gençlere yönelik; ışık
evleri, yurtlar ve dershanelerle, yurtiçi ve yurtdışında yayılmış; bunun için her
türlü yola başvurmuş, kirli işlere karışmıştır. Başarısız darbe girişimiyle de
ipliği pazara çıkmış, şimdi bunun hesabı hukuk önünde sorulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Takiyye, Haşhaşi, Makyavelizm, Cizvitler, Sabetayistler
ve dinlerarası diyalog

An Analaysis on FETO
Abstract
The Aim of the Research; to understand the leader of the FETO short
for Fetullah Terorist Organization, the course that FETO followed while they
materialize their aim, how they understand and use Islamic values, the
connection of the organization with the Turkish politicians and some
intelligence agencies and the notions; “Takiyyecilik”, “Haşhaşilik”,
“Makvelizm”, “Cizvitler”, “Sabatayistler” and dialogue between religions.
The Method of the Research; research is in the form of qualitative research;
documentary screening model. The method of research is a qualitative research
method of data collection and a literature review, including the stages of
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finding, reading, grading, analyzing and evaluating written sources about the
targeted events.
Findings and Result; the organization tried varies way to fulfill its aim. Mainly
focused on young at schools, student residence and after school courses, to
control their thoughts. It also applied so many illegal ways. After an
unsuccessful coup attempt the real face of the organization has revealed.
Keywords: Takiyye, Haşhaşi, Makyavelizm, Cizvitler, Sabataistler and
dialogue between religions.

GİRİŞ
Fetullahçı Terör Örgütünün Ülkemizde 40 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.
Bu örgütün görünen teorisyeni, planlayıcısı ve lideri Fetullah Gülen’dir.
Kendisi; emekli vaiz, ilkokul mezunudur. Dini ve kültürel birikimini rahle
tedrisatı ile geliştirdiği söylenebilir.
FETÖ 17-25 Aralık sokak eylemlerine kadar, sıkıyönetim ve muhtıra
dönemleri hariç legal görünümlüdür. Ama bu tarihlerden önce; devlet içine
sızmış elamanları vasıtasıyla illegal dinleme, kayda alma, kaset kumpaslarında
bulunmuştur. Bunları; kendine alan açma, rakiplerini diskalifiye etme,
gerektiğinde pazarlık gücünü artırma gibi durumlarda kullanmaya çalışmıştır.
15 Temmuz kalkışmasıyla da; askeri lise ve harp okullarına soru çalıp
vermek suretiyle yerleştirdiği militanları vasıtasıyla devleti ele geçirmeye
çalışmıştır. Bu kalkışmanın başarısızlığı, bu millete Allah’ın bir lütfudur.
Kalkışmanın başarısızlığının en büyük nedenlerinden biri de; Kara Havacılık
Okulunda görevli Pilot Binbaşının izinde iken çağrılması, göreve döndüğünde;
olanlardan şüphelenerek; saat 14’ü biraz geçe durumu MİT’e bildirmesidir (
Ergin, 2017).
MİT elamanlarının durumu değerlendirip; Genel Kurmay Başkanı ile temasa
geçmesi, onun da birliklere; hiçbir uçağın kalkmaması, havadakilerin inmesi,
hiçbir tankın birliğinden dışarı çıkmaması talimatı, darbecileri korkutmuş, saat
03.00 gibi planladıkları darbe girişimini 21.00’e alarak; erkenden kritik
noktaları tutmaları darbecilerin sonunu hazırlayan en büyük etkenlerden biri
olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü
telefonla televizyonlara canlı olarak bağlanması, halkı kritik noktaları tutmaları
için sokağa davet etmesi, en kötü demokratik yönetimin bile en iyi
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diktatörlükten (!) daha iyi olduğunun bilincinde olan vatan evlatları sokağa
dökülmüş ve darbecilerin sonunu hazırlamıştır.
Kirli İlişkiler Yumağı
FETÖ, 40 yıllık gelişme sürecinde; kimlerle, nasıl bir diyalog kurmuştur?
Kurulan bu diyalogun boyutu nedir? Bu ilişkilerde İslâmî hassasiyetlere
uyulmuş mudur? Bu hareket, dünyadaki 150 ülkeye Türkiye’den yayıldığına,
hizmet adı altında; paralar, Türk halkından toplandığına göre; örgüt açısından
Türkiye’nin yeri ve rolü nedir? Takiyye ne demektir? Haşhaşilik ne anlama
gelir? Hasan Sabbah’ın amacı neydi? Bir Katolik tarikatı olan Cizvitler, neyi
amaçlamaktaydı? Sabetay Sevi kimdir? Sabetayistlerin amacı nedir? 15
Temmuz’dan önce Fetullah Gülen’in ülkemizdeki siyasilerle ilişkisi ne
düzeydedir? FETÖ’nün istihbarat ve terör örgütleri ile bir ilişkisi var mıdır?
Varsa bu ilişki ne boyuttadır? Aşağıda bu sorulara alt başlıklar halinde cevap
verilmeye çalışılmıştır.
Yalan ve Takiyye
FETÖ’nün ilk yaptığı işlerden birinin yalan ve takiyye olduğu söylenebilir.
Takiyye, Arapça, itteka kökünden gelir ve korunmak, sakınmak anlamını taşır
(Develioğlu, 1979). Cevaz verilen takiyye, kâfirlere ve müşriklere karşı
canından malından korkan ve zora düşenin korku ve zorluk karşısında inancını
gizlemesi, hatta kâfirlerin inançlarına dilden sevgi göstermesidir. Bu yüzden
Cafer-i Sadık, “Mü’mine karşı takiyye yapmak şirktir” demiştir. Bediüzzaman’a
göre; bu konuda iki yol vardır. Bunlardan biri susmak, diğeri doğruluktur.
Müslüman bir yönetime karşı takiyye adıyla yalan söylemek ya da inancını
gizlemek, İslam’ın şiarı değildir. İslam’ın esası doğruluktur (Bediüzzaman,
2013: 82).
İzmir Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince
kabul edilen iddianame dolayısıyla; etkin pişmanlıktan yaralanmak isteyen
FETÖ itirafçısı, Jandarma Astsubay E. S. verdiği ifadesinde; “Örgütte abi
olarak bilinen Çağrı kod adlı kişinin 15 Temmuz darbe girişiminden 2- 3 ay
sonra tek başına Buca’daki evime gelerek; ‘ örgüt bağlantısının deşifre
olmaması için İl Jandarma Komutanlığında Fetullah Gülen konusu açılırsa;
Gülen’e küfret, kendini sakla” dediğini ifade etmiş, Astsubay E. S.nin Savcılığa
verdiği bu bilgilerin teyit edilmesiyle; tutuksuz yargılanmak üzere; serbest
bırakılmıştır ( yekvücut.com.tr, 2017).
15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra ağır ceza mahkemelerinde
yargılanan FETÖ mensupları, mahkemelerde verdikleri ifadelerinde; kamera
görüntülerine, ses kayıtlarına rağmen mahkeme heyetinin, şehit yakınlarının
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gözlerinin içine baka baka yalan beyanda bulunmaları ne ile izah edilebilir?
Allah, bu konuda ne buyuruyor? “ Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve
sadıklarla/doğrularla beraber olun” (Tövbe, 119).
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nden
iadesi istenen Fetullah Gülen, 16. 08. 2016 tarihinde le Monde gazetesine bir
demeç verir. Bu yazıda özetle; ”Je demande une anquêtte internasyonale sur
leputsch raté en Turquie. Dans une tribune au <Monde> le predicateur répond
aux attaques des du précident turc qui l’accuse d’être l’instigateur du récent
coup d’Etat avorté. Il a déclaré: Je prouve 1 sur 10 des accusations portées
contre moi, je jure de venir en Turquie” (Türkiye’deki başarısız darbe
girişimiyle ilgili olarak uluslararası bir soruşturma çağrısında bulunuyorum.
Kâinat imamı Türk Cumhurbaşkanının saldırılarına cevap verdi. Hakkımdaki
suçlamaların onda biri ispatlansın, Türkiye’ye gideceğime yemin ederim),
diyor. Türk Cumhurbaşkanının saldırılarına cevap verdi, derken hem makaleyi
kaleme alan hem de le Monde gazetesi küstahça bir tavır içinde. Türk
Cumhurbaşkanı (Du Président Turc) yazması gerekirken; aşağılamak amacıyla
olsa gerek; küçük harflerle yazılmış, yine sanki FETÖ bir şey yapmamış da
Türk Cumhurbaşkanı, Kâinat İmamına saldırıyormuş imajı verilmeye
çalışılmıştır.
Haşhaşi
FETÖ’cülerin amaçlarına ulaşabilmeleri için her yola başvurmaları, tarihteki
haşhaşileri andırmaktadır. Haşhaşilik (Turan,1969:170) 8.Yüzyılda Fatimi
Devleti’nde yaşayan İsmaililerin dini sebeplerden dolayı hizipleşmesinden
ortaya çıkmış, iki koldan birisidir. 11. Yüzyılda İsmailiye tarikatine mensup din
adamı görünümlü Hasan Sabbah tarafından kurulan bir tarikat. Müritlerine
eğitim ve öğretimi yasaklamıştır. Ona göre; Allah, akıl ve düşünceyle değil,
imam-ı masumun rehberliği ile öğrenilir (Şehristanî, 2017:192).
İran ve Suriye’de hızla yayılan haşhaşiler, Alamut Kalesi gibi ele geçirilmesi
güç kaleler içinde barınıp, önemli siyasi ve askeri kişilere yönelik yaptıkları
suikastlerle tanınmışlardır. Bu yüzden Büyük Selçuklu Veziri Nizamü’l-Mülk,
ünlü eseri Siyâset-Name’de; Haşhaşiler kadar İslam’a zarar veren bir kötünün
olmadığını (Nizamü’l-Mülk, 2016:139) belirtir. Haşhaşiler, Abbasi halifeliği ve
bunların koruyucusu durumundaki Büyük Selçuklu Devletinin yanı sıra
Moğollar ve Haçlıları hedef alan saldırılar da yapmışlardır (Güldağı, 2014).
Hasan Sabbah, müridlerine saldırılardan önce haşhaş içirerek; kendinden
geçiriyor ve gözü kararan saldırdırganın hedefine tam odaklanması için bu
yapılıyordu. Saldırgana, suikastçı anlamında haşhaşi deniliyordu. Bugün
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Batı’da suikastçı anlamında kullanılan “assasin” sözü de buradan gelmektedir
(Ekinci, 2014).
Yaklaşık 1200 yıl önce yaşamış Haşhaşilerin FETÖ’cülerle ne ilgisi olabilir
diye düşünülebilir. Bu konu ile ilgili olarak İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk
(2016): “Fetullah Gülen, özellikle Hz. Peygamber ve sahabe neslinin suretini
kendi şahsına endoktrinasyon yoluyla mankurtlaştırdığı avanesine birebir
tercüme edilerek hipnoz etkisi yaratan bir tarih kurgusu oluşturuyor ve bu
kurguda kendisini Hz. Peygamberle, avanesini de “ikinci kudsiler”
nitelemesiyle sahabilerle eşleştiriyor. Böylece mankurtlaşmış avaneler
kendilerini sahabe gibi ulvi davaya baş koymuş kimseler olarak algılamaya
başlıyorlar” şeklinde konuya açıklık getiriyor.
Mustafa Öztürk’e göre; bu tür düzmece hikâyeler ve masallarla dumura
uğratılan beyinler son kertede tamamen uyuşuyor ve sonunda Fetullah yine
avanesinin gözünde metatron ya da tanrı yardımcısı gibi algılanır hale geliyordu
(Öztürk, 2016). Hasan Sabbah da Fetullah Gülen de uyguladıkları benzer
yöntemlerle yandaşlarını kendilerine mutlak itaat eden robotlara
dönüştürüyorlardı.
Cizvitler
İsa’nın toplumu anlamına gelen Cizvitler (Jesuit) tarikatını İgnasio de
Loyala adında bir İspanyol subay kurmuştur. Tarikatın kuruluş yılı 1534’tür.
İgnasio, kendini Hıristiyanlığa adamış birisi (Öztürk, 2016). Bu amaçla, Exertia
Spiritualete (Manevi Değerler) adında bir kitap yazmış ve Paris Üniversitesinde
tanıştığı 6 arkadaşı ile bu kitabı kendilerine hayat tarzı olarak belirlemişlerdir.
Yoksul ama zeki çocukları, okullarında eğitiyorlar. Yurtlarında barındırıp;
yetenekli olduklarına inandıklarına tarikatlarının içyüzünü açıklayarak; uzun ve
ayrıntılı bir eğitimden sonra başarılı olanlar, tarikatın fikir ve ideallerini
öğrenebiliyorlardı. Bunlar devlet kademelerine yerleştirilerek; bu yolla tarikat,
istediklerini yaptırabilir bir hale geliyordu. Günümüzde FETÖ de bunları, hatta
daha fazlasını yapmadı mı?
Tarikâtın ilkelerine göre; İsa’nın şan ve şerefine katkı sağlayacaksa, kilise ve
Hıristiyanlığa yarıyacaksa, yalan da söylenebilir (Ardıç, 2013). Cizvit-FETÖ
benzerliği; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Çatı davasında FETÖ’nün Cizvit
tarikatının temel ilkelerini kendi örgütüne uyguladığını belirtmektedir.
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Ünlü İtalyan düşünürü Machiavelli tarafından yazılan, Prens ya da
Hükümdar adıyla anılan eserinde ifade ettiği düşüncelerine Makyavelizm denir.
Ahlakın siyaset açısından yeniden tanımlandığı eserinde Machiavelli, önemli
olanın amaç olduğunu, amaca ulaştıran araçların iyi ya da kötü olmalarının bir
öneminin olmadığı ifade etmektedir (Machiavelli, 2011). Aynı şekilde prens,
dalkavukların kuklası da olmamalıdır (Machiavelli, 2011). Bu noktaya işaret
eden İtalyan estetik filozofu Benedotto Croce; siyasetçilerin karar alırken etik
değerleri göz ardı ettiklerini bu yüzden gerçekçi ve pragmatist olduklarını
savunur.

Amerikalı siyaset felsefecisi Leo Strausse ise; Machiavelli’nin “kötünün
öğretmeni” olduğu düşüncesindedir. Çünkü Machiavelli, prenslere; adalet,
merhamet, itidal, bilgelik ve insan sevgisi gibi; insanı insan yapan değerlerden
kaçınmalarını; zalimlik, şiddet, korkutma ve aldatma gibi; metotları
uygulamalarını salık vermektedir.
Machiavelli, bu eserinde tek kutsalın çıkar olduğu söyler. Başka bir ifadeyle
çıkarı korumak için her yol mübahtır (Kaplan, 2017). Bunun anlamı da; insanı
insan yapan tüm değerlerin ayaklar altına alınması demektir. Bu durum ise iyi
ve kötü değerlerini anlamsız kılmaktadır.
FETÖ’nün 40 yıllık geçmişindeki ilişkilerine; kaset, kumpas davalarına,
gizli dinlemelere ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimindeki tutumuna bakılırsa¸
tam bir Makyavelist olduğu rahatlıkla söylenebilir. Devleti ele geçirebilmek için
her yolu mübah saydığı ifade edilebilir.
Sabetayistler
Sabetayistler, Sabetay Sevi’nin arkasından gidenlere verilen bir isimdir.
Sabetay Sevi, Osmanlı Yahudisi, haham, 17.yüzyılda İzmir’de yaşamış, 22
yaşında Mesihlik iddiasında bulunmuş bir kişi. Yargılanıp idama mahkum
edilmiş, idamdan kurtulmak için; Sadrazam vekili Merzifonlu Mustafa Paşa
başkanlığındaki bir heyetin huzurunda Müslüman olmuş, Padişah IV. Mehmet
ise; olayı gizlice takip etmiştir (Alptekin, 2009).
Sabetay Sevi’nin Müslüman olduktan sonra da eski inançlarını bırakmadığı,
gizlice kendine bağlı bir cemaat oluşturduğu birçok kaynakta (Yalçın, 2004:
359) ifade edilmektedir. Yine Sabetay Sevi’nin görünürde Müslüman
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olmasından sonra, Yahudi mistisizminin kaynağı olan Kabala’yı kendi
yorumuyla yeni bir mezhebe dönüştürdüğü bağlılarınca ifade edilmektedir.
Sabetay Sevi’nin kabul ettiği 18 ilkesi vardır. Bu ilkelerden 16’sı
Yahudilikle, ikisi de Müslüman Türklerle ilgilidir. Türklerle ilgili olanlar;
Türklerin âdetlerine, onların gözlerini örtmek için dikkat edilmeli, gerekiyorsa
Ramazan orucu tutulmalıdır. Diğerinde ise; Müslümanlarla evlenilmemesi
gerektiği ifade edilmektedir (Gövsa, 2009: 59- 61).
Fetullah Gülen’in veya örgütünün; görünürde Yahudi dönmesi, ama içi
başka, dışı başka birisiyle ne ilgisi olabilir? Şimdi bu soruya cevap bulmaya
çalışalım: Fetullah Gülen’in Sabetayistlerle olan ilişkisi, İzmir’de vaiz olarak
görev yaptığı yıllarda başlıyor. Sahte Mesih, gelmiş geçmiş en büyük
takiyyecilerden, dışı Müslüman içi Musevi Sabetay Sevi’nin 300 sene önce
İzmir’de yaşadığı evini F. Gülen’in ziyaret etmesini, “diriliş” adını verdiği bir
sohbetinde anlatıyor. İsterseniz bundan sonrasını Gülen’in kendisinden
dinleyelim: “Bunlar sureti resmiye ve zahiriyede İslamiyeti kabul ettiklerinden
İslam camiasına kaydedilmiş olduklarından müspet olarak değerlendirilmiş,
devlet tarafından korunarak desteklenmeleri lâzım gelmiştir.”
Sabetay Sevi’nin bir Mesih gelecek söylemini dikkatlice dinledim Yahudi
cemaati beni hayretler içinde bırakan ‘Mesih geldiğinde samimi olarak iman
edenlerin sahte Mesihlere aldanmaları mümkün değildir.’ Hz. İsa geldiğinde
derin imanı ve hikmeti ile nuru olan müminler tarafından hemen tanınacaktır.
Muhterem Gülen sen bizim Mesihimizsin’ dediler. Şaşkınlıklar içerisinde
kaldım.” (Akit, 2016).
Dinlerarası Diyalog
Gülen’in Papaya yazdığı mektup; şöyle başlıyor. “ Papa VI. Paul Cenapları
tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinlerarası diyalog için Papalık
Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu
misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En veciz bir şekilde hatta
biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı
yardımlarımızı sunmak için size geldik” (Zaman, 1998).
FETÖ’cüler, dinlerarası diyaloğu; Papalığa Fetullah Gülen’in empoze
ettiğini, Papalığın da benimsemesiyle dinlerarası diyaloğun başladığını, bunun
Muhterem Hoca Efendinin (!) dahiyane bir öngörüsü olduğunu kibirle
anlatırlardı. Halbuki Fetullah Gülen’in kendisi, yukarıda giriş kısmını
verdiğimiz mektubunda; dinlerarası diyaloğu, Papa VI. Paul’un başlattığını ve
devam etmekte olan sürece katkıda bulunmak istediklerini söylüyor ve âdeta
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Papaya yalvarıyor. Sanırım; “şeyh uçmaz, mürit uçurur” sözünün anlamı burada
tam da yerli yerine oturuyor.
Peki, Papalık dinlerarası diyalog ile neyi amaçlıyor? Papa VI. Paul,
dinlerarası diyalogla ilgili ilk mesajını 1964 yılında yayınlamıştır (Yetkinbal,
2014). Yine 1991 yılında Redemptoris Missio (Kurtarıcı Misyon) adını verdiği
genelgesinde şöyle diyor: “Dinlerarası diyalog, Kilise’nin bütün insanları
Kilise’ye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır… Bu misyon aslında
Mesih’i ve İncil’i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir”
(Oruç, 2003).
1964 yılında II. Vatikan Konsilinde kurulan Hıristiyan Olmayanlar
Sekreteryası’nın 1973 yılında, sekreterlik görevine getirilen Pietro Rossano,
Sekreteryanın yayın organı Bulletin’deki bir yazısında şöyle diyor: “Diyalogdan
söz ettiğimizde, açıktır ki bu faaliyeti Kilise şartları çerçevesinde misyoner ve
İncil’i öğreten bir cemaat olarak yaşıyoruz, Kilise’nin bütün faaliyetleri,
üzerinde taşıdığı şeyleri, yani Mesih’in sevgisi ve Mesih’in sözlerini
nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, Kilise’nin İncil’i yayma amaçlı
misyonunun çerçevesi içinde yer alır (Oruç, 2003).
Nihai hedeflerini de Papa II. Paul, 2000 yılı mesajını şu cümlelerle bitiriyor:
“Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Amerika ve
Afrika Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya’yı Hıristiyanlaştıralım”
(Paul, 2000: 8). Şimdi bu durumda FETÖ’ye, Papalığın büyük kısmı itibariyle
Müslüman olan Asya ve Orta Doğu’nun Hıristiyanlaştırılması çabasına paspas
olmaktan başka ne kalır?
FETÖ’nün Siyasilerle Olan İlişkisi
Eski Fetullahçı Hüseyin Gülerce’ye göre; Fetullahçı Terör Örgütü,
Sabetayistler gibi takiyye ve gizliliği başarıyla uyguladıkları için; toplum
bunlara, 17-25 Aralık’a kadar; ne güzel, anne ve babalarına saygılı, terbiyeli,
çalışkan nesiller yetiştiriyorlar demişdir. Siyasiler de benzer şekilde; özellikle
eğitim, hoşgörü, diyalog ve uzlaşma temaları üzerine oturmuş bu harekete hep
iyi niyetle bakmışlardır. FETÖ, gizliliğe yalnızca Ak Parti döneminde
başlamadı. 40 yıllık hazırlık döneminde de bu böyleydi. Ecevit, Demirel, Özal,
Çiller ve Mesut Yılmaz dönemlerinde de aynı gizlilik sözkonusu idi. Ecevit,
FETÖ’nün yurt dışındaki okullarından övgü ile söz ediyordu.
Bu işin tehlikesinin farkında olan tek lider rahmetli Erbakan’dı. Yıllar önce;
“Çocuklarınızı imam-hatipten alıp Gülen’in okullarına verirseniz, İsrail’e asker
yetiştirmiş olursunuz” diyordu. Bir doların öneminden bahsediyordu. “1 Doların
Amerikan parası olmasına aldırmayın, arkasında bulunan mührün siyonizmin
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mührü olduğunu, Amerikan Merkez Bankasının bu parayı Siyonistlerden
aldığını” (Erbakan, 2016) söylüyordu.
28 Şubat süreci, Müslümanlar için sıkıntılı bir dönemdi. Özellikle başörtülü
kız öğrenciler için; üniversitelerin giriş kapısından geri çevrilmeler, sorgu
odalarındaki aşağılayıcı tutumlar bir zulme dönüşmüştü. İşte tam böyle bir
ortamda; 16 Nisan 1997 günü Fetullah Gülen, Yalçın Doğan’ın Kanal-D’deki
programına katılıyor ve Refah-Yol Hükümetinin Başbakanı Erbakan hakkında
şöyle konuşuyordu. “ Bugün Türkiye’yi idare edemiyorlar, ‘bu işi beceremedik
yüzümüze gözümüze bulaştırdık’ demeliler. ‘Ben bu emaneti götüremiyorum,
emaneti al’ diyerek millet adına bu fedakârlığı yapmalıdır”. Şimdi soruyorum,
Gülen’in yaptığı, Müslümanlara zulmeden cuntacılara çanak tutuculuktan başka
nedir? Abant Platformunun Bolu Koru Otelinde yaptığı toplantıda; FETÖ’cü
yazar Ali Bulaç ise; “28 Şubat, İslami hareketi Erbakan’dan alıp; Fetullah
Gülen’e teslim etme operasyonudur” (Çalmuk, 2016) demiştir.
Reha Muhtar, 3 Şubat 2012 tarihli Vatan Gazetesi’ndeki köşe yazısında
Fetullah Gülen’in Amerika’ya gidişinde Ecevit’in rolüne değiniyor ve şöyle
diyor: “Ecevit’in o dönemde Fetullah Gülen’le ilişkisinin Amerika’ya
gitmesinde ne derece hayati bir rol oynadığını dün Faruk Mercan’ın Fetullah
Gülenin hayatını anlattığı kitabından detayıyla öğreniyorum. Şöyle diyor Faruk
Mercan: ‘F. Gülen için 22 Şubat 1999 tarihi için randevu ayarlandı. Ancak
ABD’den arayan Prof. Tarhan ‘Burada havalar çok soğuk. Randevuyu biraz
erteleyelim dedi. Mart ayı geldiğinde ilginç birşey oldu. Ankara Devlet
Güvenlik Savcısı Nuh Mete Yüksel’in Gülen hakkında soruşturma açtığına dair
bazı haberler İstanbul’a ulaşmaya başladı. Gülen bu şartlarda ABD’ye gitmeyi
uygun bulmuyordu. Eğer Savcı böyle bir soruşturma açmışsa ABD’ye gitmesi
ifade vermekten kaçınmak anlamında algılanabilirdi. Gülen’e telefon açan
Ecevit, “Sağlığınız çok önemli. Sizinle ilgili böyle bir soruşturma olsa
haberimiz olurdu. Lütfen tedavinizi aksatmayın ve ABD’ye gidin” dedi.
F. Gülen 2007 yılında ABD’deki kaldığı evdeki bir öğlen yemeğinde Bülent
Ecevit’i şöyle anar. “Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı. Namaz kılmadı ama
inancı sağlamdı. Sosyal demokrat bir zeminde doğdu ve İnönü’ye ortanın solu
dedirtti. Okullara çok sahip çıktı. İşin büyüklüğünü sezmişti. Önüne bir dosya
geldiğinde elinin tersiyle itti. Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkânı verse,
bunu ilkönce Ecevit için kullanırım”.
Ecevit-Gülen ilişkisine ait bir başka yayın; “Bülent Ecevit ve Fetullah Gülen
Arasındaki Tuhaf İlişki” başlığıyla yer almaktadır. Ankara Eski Emniyet
Müdürü Cevdet Saral; Gülen örgütü hakkında bir çalışma yapmak için 1998 yılı
Eylül ayında Başbakan Mesut Yılmaz’a durumu anlatır. Mesut Yılmaz
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kendisine; “ Sakın ha! Ecevit bu cemaata meftundur, böyle bir çalışma
yaptığınızı duyarsa Hükümeti yıkar” dediğini söyler. Yine Mart 1998 yılında
yapılan MGK’da Ecevit, Gülen Örgütü’nü savunmuştur. Şöyle ki; MGK’da
Gülen’in orduya sızma girişimi ve çeşitli faaliyetlerinden rahatsızlık
duyduklarını söyleyen komutanlara Ecevit, “Siz, Gülen’in geçmişinden yola
çıkarak bu kanıya varıyorsunuz. Kendisini tanırsanız bunları söylemezdiniz.
İnsanlar değişip gelişebilir” cevabını veriyor (Yeni Akit, 2016).
Gülen’e Özal döneminde Türkiye’nin Orta Asya’ya açılma projesinde hayati
bir rol verilmişti. Gülen Örgütü’ne Türkî Cumhuriyetlerde okullar açma görevi
verildi. Amaç Türk diasporası oluşturmaktı. Bu bağlamda okul binası önlerine
Türk bayrağı çekilirken; İngilizce öğretmeni görünümlü CIA ajanları derslerin
müfredatlarını çoktan hazırlamışlardı.
FETÖ ve İstihbarat Örgütleri
Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül saldırılarından sonra İslam dünyasına
karşı başlattığı haçlı savaşlarıyla eş zamanlı olarak; Türk-İslam kültür ve
medeniyetini bütün dünyaya yayma (!) adına; FETÖ’ye, 150’den fazla ülkede
örgütlenme imkânı sağlanması, okullar açmasına fırsat verilmesi bir tesadüf
müdür? Örgüt lideri Fetullah Gülen’e, Amerika’da oturma izni (green card)
talebinde referans olan figürlerin derin kimlikleri siz değerli okuyuculara bir
şeyler hatırlatmıyor mu? F. Gülen’in Pensilvanya’da ikametine kefil olan
Graham Füller üst düzey eski bir CIA görevlisidir. Dünyanın en büyük
istihbarat örgütü, kullanmadığı, onun imkânlarından faydalanmadığı bir
kimseye niçin yardım etsin? Çıkar esasına dayalı pragmatizmi hayat felsefesi
olarak alan birileri için; bu, eşyanın tabiatına aykırı değil mi?
Gülen’in Pensilvanya’da ikamet ettiği malikhane Katolik Cizvit tarikatına
aittir. Cizvitler, burayı yaz kampı olarak kullanıyorlardı. 1993 yılında Hüseyin
Çopur isimli bir Türk tarafından 230 bin dolara satın alınıyor ve malikhaneyi
190 bin dolara Gülen Örgütü’nün bir vakfı olan White Rose’a devrediyor
(Tezcan, 2014).
Araştırmacı gazeteci Özçelik (2016), istihbarat örgütleriyle ilişkiler
konusunda köşesinde, özetle şunları yazıyor: FETÖ’nün CIA ile ilişkisi bizim
için sır değildir. Sovyetler’in dağılma sürecinde Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinde birlikte çalıştıklarını, FETÖ okullarının “CIA Karargâhı”
görevini yaptığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri nereye hedef aldıysa,
FETÖ’nün orada ortaya çıktığını söyledikten sonra; kafasında hala bir şüphe
bulunanlar için Kâşif Kozinoğlu örneğini veriyor.
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Kozinoğlu’nun MİT’te önemli görevler üstlenmiş biri olduğunu, uzun yıllar
Afganistan, Kırgızistan ve Tacikistan hattında çalıştığını ve buralardaki FETÖ
faaliyetlerini yukarıya rapor ettiğini söylüyor. FETÖ’nün Ülkemizde Türk
Silahlı Kuvvetlerine karşı Ergenekon, Balyoz davalarını açtığı dönemde
Ergenekon savcılarının kendisini ifadeye çağırdığını öğreniyor. Türkiye’ye
dönüp ifade verme hazırlığında iken bölgede görev yapan bir CIA ajanı;
“Türkiye’ye gitme, gidersen tutuklanacaksın” diyor (Özçelik, 2016). Kozinoğlu
uyarıya aldırmaz ve ifade vermeye gidiyor. Sonuç; Afganistan’daki CIA
ajanının dediği çıkar ve tutuklanıp Silivri cezaevine gönderilir. Ajanın bu
uyarıyı neden yaptığını da şu şekilde açıklıyor İsmet Özçelik: Bu CIA ajanı
Taliban’a esir düşer. Bir şişenin üzerine oturtulur. Sonra şise kırılararak kan
kaybından ölmesi için terk edilir. Bu ajanı Kozinoğlu kurtarır. O’da vefa
borcunu ödemek için bu uyarıyı yapmıştır (Özçelik, 2016).
FETÖ ve Bölücü Örgüt İşbirliği
FETÖ ile bölücü terör örgütü arasındaki ilk temas; 2009 yılında Erbil’de
düzenlenen Abant Platformu aracılığıyla gerçekleşiyor. Görüşme PKK adına
Sabri Ok, Mustafa Karasu, BDT adına Ahmet TÜRK, Aysel Tuğluk, Altan Tan,
BDT adına Kuzey Irak Temsilcisi Cemal Çoşkun, FETÖ adına da Talip Büyük,
Cemal Bulut ve Irak’ta görevli bir gazeteci katılıyor. Bir sonraki görüşme ise
Belçika’nın Başkenti Brüksel’de yapılıyor. 10-12 Ocak 2014 tarihlerinde; Murat
Karayılan ile Feyman Hüseyin. Kuzey Irak imamları Talip Büyük, Cemal Bulut
ve Doğan Ertuğrul’la Metina kampında görüşüyorlar. Bu görüşmede MİT ve
Emniyet tarafından bölücü örgüt içine yerleştirilen istihbarat elemanlarının
listesi PKK yönetimine veriliyor ve bu elamanlar, Bölücü Örgüt tarafından infaz
ediliyor (Star, 2015).
Yine ocak ayında FETÖ elebaşısı PKK yönetimi ile işbirliği kurmak üzere;
Kandil’e mektup gönderiyor. Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gidip
Pensilvanya’da Gülen’le görüşüyor. 28-31 Ekim 2014’de Kuzey Irak İmamı
Talip Büyük ile Örgüt’ün Yöneticileri Cemal Bulut ve Doğan Ertuğrul,
Metina’da Murat Karayılan ve Feyman Hüseyin’le yeniden buluşuyorlar. Örgüt,
Kobani’nin imarı için PKK’ya 25 milyon dolar para yardımında bulunuyor
(Alkaya, 2016). Yine bu görüşmede Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve MİT’e
ait PKK’ya yönelik stratejiler Terör Örgütüne servis ediliyor. Aynı yılın aralık
ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu, FETÖ’nün PKK ile ortaklaşa çalıştıklarını
belgelendirdiklerini duyuruyor.
TARTIŞMA VE SONUÇ
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Yukarıda dokuz alt başlık halinde ifade etmeye çalışılan Türk milleti ve
Devletine FETÖ’nün ihanetleri şüphesiz bunlarla sınırlı değildir. Sınırlı
olmayanların başında Yahudi kuruşları ile ilişkiler gelmektedir. Bu gruplarla
olan ilişkisi daha önce de ifade edildiği gibi Kestane Pazarı yıllarında başlıyor.
Her nedense Yahudi dönmesi Sabetayistler, 500. Yıl Vakfı, ülkemizdeki Yahudi
cemaati, Amerika’daki Yahudi lobileriyle FETÖ’cüler hep içli dışlı olmuşlardır.
Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
Birinci Körfez Savaşı sırasında “FETÖ Lideri Gülen, “ İsrail’de bomba
tehdidi altındaki Yahudi çocukları için yüreğinin yağlarının eridiğini” söylüyor
(Abdulhamid, 2014). Peki İsrail tarafından katledilen Filistinli çocuklar, insan
değil mi? Sen nasıl bir Müslümansın? Uluslararası sularda silahsız, açık hava
hapishanesindeki Filistinlilere sadece yardım götürme çabasında olan ve
Filistinli mazlumların sesini dünyaya duyurmak isteyen “Mavi Marmara
Gemisine” baskın düzenleyen ve dokuz kişiyi katleden İsrail için sesini
çıkarmayan, ama “İsrailli otoritelerden izin alınmalıydı” diyerek; Türkiye’yi
suçlayan birine ne demeli? Bunun takdirini tarih değerlendirecektir.
FETÖ’nün adı, İsrail gizli servisi Mossad’ın desteklenmesini istediği gruplar
arasında yer almaktadır. 12 Mart Muhtırasından sonra sıkıyönetim istihbarat
raporlarında bu ilişkisine dikkat çekilen Fetullah Gülen’in Yahudi lobileri ile
ilişkisi 28 Şubat sürecinde hızlanmıştır. FETÖ elebaşısı Gülen, 10 Eylül
1997’de anjiyo için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde etkili Yahudi
kuruluşlarından ADL başkanı Abraham Foxman ile görüşmüştür. Görüşmede;
Foxman, Gülen’den İslâm’da hoşgörü konusunda bir kitap yazmasını istemiş ve
bunun ADL tarafından bastırılacağını söylemiştir. Gülen bu teklifi
memnuniyetle kabul etmiştir.
Gülen, bundan kısa bir müddet sonra; yani 9 Şubat 1998’de Amerika
Birleşik Devletleri’nin eski Ankara Büyükelçisi Yahudi asıllı Morton
Abromowitz aracılığıyla Papa II. Paul ile Vatikan’da görüştü ve yarım saatlik
görüşmeden sonra Papa’ya sunduğu mektupta dinlerarası diyalog için Papalık
Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak istediğini belirtmiştir.
Gülen örgütü, 17-25 Aralık sokak eylemlerine kadar halk nazarında legal
görünümlü, muhafazakâr bir Müslüman imajına sahipti. Konu İslamiyet olunca;
ilgili kurum Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ne diyor? Bizi aydınlatacak
Başkanlığın bu konudaki görüşleridir. Ancak Diyanet’in bu konudaki raporuna
geçmeden önce; halkın kafasını karıştıran konulardan örgüt liderine ait iki örnek
vermekte fayda vardır.
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Fetullah Gülen, Fasıldan Fasıla’dan naklen; “Herkes kelimeyi tevhidi esas
alarak; çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta
kelimeyi tevhidin ikinci bölümü; Muhammed Allah’ın Resulüdür kısmını
söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet
bakışıyla bakmalıdır. Zira hadislere göre (hangi hadisler olduğuna dair bir bilgi
vermiyor) kıyamet günü Allah’ın sonsuz rahmeti öyle bir tecelli edecek ki
şeytan bile umuda kapılacak ve bu rahmetten istifade edip edemeyeceğini merak
edecek. Böylesine âli cenap bir merhamet karşısında bizim cimrilik etmemiz ve
bu cimriliği temsil etmemiz tasavvur edilemez. Hem sonra bunun bizimle
alakası ne hükümranlık onun, hepsi onun kulları. Öyleyse herkes haddi
aşmaktan kaçınmalıdır” (Gülen, 2016: 131).
Bir başka örnek; Küresel Barışa Doğru kitabından; “ Yahudileri ve
Hıristiyanları kınayan ve azarlayan ayetler, ya Hz. Muhammed döneminde
yaşayan ya da kendi peygamberleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve
Hıristiyanlar hakkındadır” (Gülen, 2008: 45).
İlk paragrafta; Gülen, İslam’ın iman esaslarından ilkini bölüyor ve kelimeyi
tevhidin ikinci bölümünü söylemese de; Allah bir diyenlere rahmet ve
merhametle bakılması gerektiğini söylüyor. Hıristiyanlığın iman akidesi
trinitate (üçlü birlik ya da teslis) ye dayanır. Bunun açılımı da Baba, Oğul ve
Mukaddes Ruh’dur. Hıristiyanlığın dinî doktrin özelliği kazanması Patristik
(Kilise babaları) dönemine rastlar. Bu dönem ise; M.S. II. ve VI. Yüzyıllar
arasıdır ve bu dönemin önde gelen düşünürü Saint (Aziz) Augustinus’dur
(Öztürk ve Demir, 2017). Şimdi Maide suresi 17. ayetin ilk cümlesini Elmalı
Hamdi Yazır’ın Mealinden verelim: “Andolsunki “ Meryem’in oğlu Mesih,
Allah’tır diyenler kâfir olmuşlardır. …” Yine konu ile ilgili olduğu için Beyyine
suresi 6. ayetin mealini de Diyanet’in Mealinden verelim: “Şüphesiz inkâr eden
kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere Cehennem
ateşindedir. İşte halkın en şerlileri onlardır”.
Bugüne kadar hiçbir İslâm âlimi bu ayet ve hadislerin tarihsel olduğunu ve
geçerliliğini yitirdiğini söylememiştir. Bu cümleden olarak; Ünlü (2011), şöyle
diyor: Musevilerin Hz. İsa gelinceye kadar, Hıristiyanların İslâmiyet gelinceye
kadarki döneminin haricindeki bugünkü Musevi ve İsevilerin Cennete
girecekleri hususundaki zorlama yorumların temelsiz olduğunu söylüyor (Ünlü,
2011). Böyle açık-seçik ayetler var iken; bunların dinlerarası diyalog ve
hoşgörü amacıyla söyleyen sapkın düşünceli ve karanlık güçlerin hizmetkârı
bazılarının söylediklerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ ile ilgili Din İşleri Yüksek Kuruluna bir
rapor hazırlattı. Rapor, “Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı”
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adıyla kitaplaştırıldı. Kitapta; Sızıntı’nın sadece bir derginin adı olamadığı, bir
hareketin ve metodun adının olduğu, bu hareketin; sadece devlete değil,
inançlara, düşüncelere, değerlere sızma hareketi olduğu, kendini kastettiği halde
üçüncü şahıslar üzerinden konuştuğu, kibrini tevazu gibi gösterdiği, gösteriyi
anlamın önüne koyduğu gibi daha birçok husus ifade edilmektedir” (Diyanet,
2017). Diyanetin bu yaptığı; gerekli olan bir çalışma ama hemen belirtelim çok
geç kalınmış bir çalışma olarak belirtilebilir. F. Gülen bir Diyanet çalışanıydı.
Onun sapkın düşüncelerinin önü bizzat bu kurum tarafından kesilmeliydi. Önce
resmi vaizliği, sonra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin en büyük
camilerinde fahri vaizlik yapan Gülen’in sapkın düşüncelerinin yayılmasının
önüne geçmede Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir şeyler yapabilir miydi?
Bunun da değerlendirilmesi gerektiği ifade edilebilir.
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