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FETÖ’yü bu kadar 
güçlendirenler kimlerdir? 
Kim bu siyasi ayak?  
Önce 2018 yılında 
Cumhurbaşkanlığınca 
yayınlanan ‘OHAL İşlemleri 
İnceleme Komisyonu Faaliyet 
Raporu’na bir bakalım. 
FETÖ’yle ilgili iki önemli 
saptama var. 

Rapora göre FETÖ’nün amacı;

1. Devletin tüm kılcal 
damarlarına sızmak.

2. Devletin tüm kamu 
kurumlarını, sonra 
da devleti ele 
geçirmek.





21 Soru 21 cevapta
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FETÖ devletin tüm kılcal damarlarına 
nasıl sızdı?1

Bir terör örgütünün üyelerini devletin tüm kılcal damarlarına 
ancak bir siyasi irade yerleştirebilir. FETÖ mensuplarını İçişle-
ri Bakanlığına, Emniyete, Valiliklere, Kaymakamlıklara, Adalet 
Bakanlığı’na, Jandarma’ya, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Genel Kur-
may Karargâhına yerleştiren iradeye biz ‘siyasi ayak’ diyoruz.   

Bunların bu noktaya gelmesinde hepi-
mizin günahı, vebali var. Belki benim 

vebalim yüzde 90, başkasının yüzde 5, 
yüzde 1; ama yüzde 1 bile zehirlemek 

için yeterlidir unutmayın.

Cemil Çiçek
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FETÖ’yü devletin en hassas birimlerine 
yerleştiren siyasi ayak kimdir?

2

Siyasi ayak; devleti yöneten siyasi iradedir. Açıkça ifade etmek 
gerekirse; Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten Başbakan, bakanlar 
gibi siyasi iktidarın ana aktörleridir… 
Düşünün;
Bir esnaf; devlete FETÖ’cü vali tayin edebilir mi? Hayır! 
Bir çiftçi; devlete FETÖ’cü müsteşar tayin edebilir mi? Hayır! 
Bir sanayici; devlete FETÖ’cü hakimi tayin ettirebilir mi? Ede-
mez! 
Bir Sivil Toplum Örgütü; üniversitelere FETÖ’cü rektör atayabilir 
mi? Atayamaz! 
Yetkisi yoktur! 
O halde FETÖ’nün önünü açan siyasi otorite, FETÖ’nün siya-
si ayağıdır. Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı da Recep 
Tayyip Erdoğan’dır.

Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği 
bir değerdir. Bu ülkenin milli ve manevi 
değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi 

için hizmetini yapıyor.

Bekir Bozdağ
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TBMM’deki Muhalefet partileri
FETÖ’cüleri devletin hassas birimlerine 
yerleştirebilir mi?

Hayır! Anayasa ve yasalar atama yetkisini yürütme organına 
vermiştir. Bu yetki Hükümetin elindedir…

3

Yeni bir hayat ve adanmış hayatlar ya-
şamayı onlara öğreten ‘büyüğümüzün’ 
de önünde aynı şekilde saygı ve şükran 

hislerimi ifade ediyorum

Suat Kılıç
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İktidardaki parti, “Ben bunların terörist 
olduğunu bilmiyordum” diyebilir mi?

Hayır! 
Eğer bir devlette adalet ve liyakat varsa; devleti oluşturan ku-
rumlar, devletin ve milletin bekası için çalışıyorsa, diyemez. 
Çünkü devleti yöneten siyasi iktidar geçicidir. Devlet bakidir. 
Bürokrasi devletin hafızasıdır. Devletin istihbarat birimleri bü-
tün terör örgütlerini izler. 

Dolayısıyla her türlü istihbarat bilgisi devletin arşivinde vardır. 
Devleti yöneten hiçbir yönetici de, ‘Benim haberim yoktu’ diye-
mez.

4

Fethullah Gülen Hocaefendi ile 
görüştüm. Kendisini severim. Cemaat 

dediğimiz, bizim kardeşlerimiz.” 

Mehmet Ali Şahin
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FETÖ’nün faaliyetleri devlet tarafından 
izleniyor muydu? 

Evet! 
FETÖ adım adım izleniyordu. 3 Nisan 1991 tarihli Milli İstihbarat 
Teşkilatı Raporu’nda ‘Fethullah Gülen’in CIA bağlantıları’ sap-
tanmış ve devletin ilgili birimlerine bildirilmişti.

5

Bana ahmak diyebilirsiniz.

FETÖ’nün terör örgütü olduğunu 
15 Temmuz gecesi anladım.

Bülent Arınç
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3 Nisan 1991 tarihli istihbarat raporu
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MİT tarafından sadece 1991 yılında mı 
rapor düzenlendi? 

FETÖ ile ilgili istihbaratı sadece MİT mi 
topluyordu? 

Hayır! 
MİT, FETÖ’yü düzenli olarak izliyor ve ilgili kurumlar ile Milli 
Güvenlik Kurulu’na bildiriyordu. Dönemin MİT müsteşarı Şen-
kal Atasagun, FETÖ ile ilgili olarak 1 Ekim 1999’da bir gazeteci 
arkadaşımıza; ‘Milli Eğitimle gençlik, İçişleriyle devlet içinde 
kadrolaşmayı; Adaletle kendilerine yönelik bir durum olursa 
bunu önlemeyi, Sanayi ile de parayı kontrol etmeyi hedefliyor-
lar’ açıklamasını yapıyordu.

Hayır! 
Devletin bütün istihbarat birimleri FETÖ yapılanmasıyla ilgili 
rapor tutuyordu. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün onlar-
ca raporu var.

6

7
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Milli Güvenlik Kurulu’nda, “FETÖ 
ile mücadele için gerekli önlemler 
alınmalıdır” kararı alındı mı? 

Evet!
Milli Güvenlik Kurulu’nun, ‘FETÖ’nün devlet içinde ciddi bir 
şekilde yapılandığı ve önlem alınması gerektiği yönündeki’ 25 
Ağustos 2004 tarihli ve 481 sayılı kararının altında Başbakan 
olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası vardır. 

2016 yılında Erdoğan, ‘Bir ortak yanımız var dediğimiz, aynı 
menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapı-
nın bambaşka niyetinin, sinsi planlarının olduğunu görmedik, 
göremedik’ dedi. 

Oysa 12 yıl önce hükümete FETÖ ile mücadele görevi veren 
MGK kararı önüne konulmuş ve kendisi de okumuştu. 

Erdoğan, FETÖ’yü, aynı menzile gittikleri için korudu.

8

Emniyette Fethullahçı bir 
örgütlenme yok

Abdülkadir Aksu
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25 Ağustos 2004 tarih ve 481 sayılı MGK kararı



22

25 Ağustos 2004 tarihli MGK Kararı 
uyarınca gerekli önlemler alındı mı? 

Hayır!

Hiçbir önlem alınmadı! Tam tersine kararlar büyük bir gizlilik 
içinde saklandı. Dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, 
kararların nasıl sumen altı edildiğini 4 maddede açıkladı:

1. Tavsiye kararı Başbakanlığa bildirildikten sonra ko-
nuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a açtım. Gelen 
yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik.

2. Bu karar metni Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılmadı. 
Hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

3. Konudan MGK toplantısına katılan Bakanlar dışında 
kimsenin haberi olmadı. Onları ‘endişeye sevk edecek’ 
bir sonucun doğmamasına özen gösterildi.

4. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Başba-
kan Erdoğan, hukuki riski ise ben üstlendim.

9
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MGK kararına rağmen FETÖ’cüler 
devletin kılcal damarlarına 
yerleştirildiler mi? 

Evet! 
Güzelim ülkemize ihanet edilerek, FETÖ unsurları; Emniyet, 
Yargı, Ordu, Maliye, TÜBİTAK, MİT, YÖK, ÖSYM ve TİB gibi devle-
tin en kritik kurumlarına aşama aşma yerleştirildi.

FETÖ’nün ÖSYM’yi ele geçirmesine izin verildi. Sınav sorularını 
çalan FETÖ’cüler cevapları kendi militanlarına verdi. Böylece 
FETÖ militanları sınav yoluyla da devletin kurumlarına yerleş-
tirildi.

10

FETÖ’nün içinden gelince 
biliyorsunuz yapıyı!

Berat Albayrak
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FETÖ’nün, Hükümetin yetkilerini aşan 
talepleri nasıl karşılandı? 

TBMM devreye sokuldu. FETÖ’nün tüm talepleri yasalaştırıldı. 
Yapılan yasa değişiklikleriyle FETÖ’cülerin ‘tek tek’ değil, ‘kitle-
ler halinde’ devletin en kritik kurumlarına yerleşmesi sağlandı. 

Örneğin; 6110 sayılı Yasa değişikliğiyle Yargıtay’a 160, Danış-
tay’a 51 FETÖ’cü atandı. ‘Yargıtay’a 160 militan atadınız’ dedik, 
‘Hakimlere nasıl militan dersin’ diyerek, kıyameti kopardılar. 

Bugün bu hakimlerin çoğu ya hapiste ya da firarda...

11
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FETÖ’cüler sadece Yargıtay ve 
Danıştay’a mı toplu yerleştirildiler?

Hayır! Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde de yaşandı. Üstelik 
de ‘17-25 Aralık’ rüşvet olaylarının ayyuka çıkmasının ardından 
yaşandı. Bu süreci en iyi anlatan belge Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığının ‘Çatı İddianamesi’dir. 

Savcılık aynen şöyle diyor: 

‘Örgüt ayrıca TSK kademesinin tamamını mümkün olan en kısa 
sürede ele geçirmek maksadıyla, generalliğe terfi için albaylık-
ta bekleme süresini 4 yıla indirerek henüz şûra sırası gelmeyen 
mensuplarını terfi havuzuna dahil etmiştir. Son olarak, kendi-
sine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki 
yıllarda mezun olmuş subayları TSK’dan tasfiye etmek için üç 
devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 
28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptı-
rabilmiştir’. (İddianame: sayfa 430)

12
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İddianamede geçen “SİYASİ OTORİTE” 
kimdir?

Bu siyasi otorite 17/25 yolsuzluk olaylarından sonra dahi 
FETÖ unsurlarını kitleler halinde devletin kılcal damarları-
na yerleştirmeyi amaçlayan Ak Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dır.

13

Cemaat üyeleri şimdiye kadar bizden ne 
talep ettiler de yapmadık? Cemaatin en 
ileri gelenleri, mensupları bugüne kadar 
acaba ne getirdiler de Tayyip Erdoğan 

bunu geri gönderdi. Buna Rabbim şahittir. 

Recep Tayyip Erdoğan, 2013
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FETÖ, ne zaman kendini devletin tek 
hâkimi olarak görmeye başladı? 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği 6 Haziran 2016 
tarihli “FETÖ Çatı İddianamesi”nden aynen alıyoruz: 

‘Örgüt, 2007 yılından sonra örgütlenmesini tamamlamış, güç 
dengesini lehine çevirmiş ve operasyon hünerini ortaya koy-
muştur. Anayasa değişikliği örgütü devlet içinde çok ileriye ta-
şımıştır. 12 Eylül 2010 sonrasında artık örgüt kendini devletin 
fiili tek hakimi olarak görmeye başlamıştır.’

Bu ortamı yaratan, o dönem ülkeyi yöneten siyasi iradedir.

İşte o irade FETÖ’nün siyasi ayağıdır!

14

Hoşgörünün, diyaloğun, barışın 
simgesi, değerli büyüğümüz 

Fethullah Hocaefendimize de 
sonsuz teşekkür ediyoruz

Melih Gökçek
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FETÖ’cü olmak, devlette post kapmanın 
en önemli unsuru oldu mu?

Evet! Siyasi irade devlette liyakati göz ardı etti. Böylece FETÖ 
2007 yılından sonra devlet içindeki örgütlenmesini tamamla-
mıştır. 

Devletin kılcal damarlarına liyakat sahibi olan bürokratlar değil, 
FETÖ’cü olanlar yerleştirildi. FETÖ’cü olmak devlette post kap-
manın en önemli avantajı oldu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ‘FETÖ Çatı İddi-
anamesi’nde bu gerçek şöyle dile getirildi: ‘Türkiye, sırf Fethul-
lah Gülen Cemaatinden olmanın, kamuda atama ve yükselme-
de yeterli tek kriter olduğu bir dönem yaşamıştır.’

FETÖ’ye bu imkanı sağlayan dönemin siyasi iktidarıdır. O ikti-
darın Başbakanı da Recep Tayyip Erdoğan’dır.

15
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İlker Başbuğ, FETÖ’nün SİYASİ 
AYAĞINI mı açıkladı? 

Sayın İlker Başbuğ, ‘26 Haziran 2009’daki kanun teklifini 
TBMM’ye getiren siyasiler araştırılsın.’ diyerek Türk Silahlı 
Kuvvetlerine kurulan bir ‘kumpası’ açıkladı. 

‘FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkâr olur. Bunu 
yargının ortaya çıkartması için siyasi iradenin ağırlığını ortaya 
koyması lazım.’ sözleriyle İlker Başbuğ, FETÖ’nün TBMM’deki 
ayak takımını ifşa etti.

Bugün dahi Erdoğan ve arkadaşları yani siyasi irade; TSK’ya o 
tarihte yapılan kumpası savunuyor. Niçin? Çünkü FETÖ’nün si-
yasi ayağı olan Erdoğan, ordu’ya kumpas kurma talimatını ve-
ren asıl kişidir!

16

Eğer elimde imkan olsa, Fethullah 
Gülen Hocaefendinin gelmesini 
sağlayacak altyapıyı hazırlarım.

Numan Kurtulmuş
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“17-25 Aralık Rüşvet Olayları”nın 
ardından Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ 
ile barışma girişiminde bulundu mu? 

Evet! 

Gazeteci Fehmi Koru, Recep Tayyip Erdoğan’ın; ‘Gidin Fethullah 
Gülen ile bir görüşün, konuşun’ dediğini yazdı. Bu görüşmeye 
neden ihtiyaç duyuldu? Daha büyük pisliklerin ortaya çıkmama-
sı için mi?

17

Dünyada her kim sevgiye muhtaç. O’nun 
hayatını anlat bilsin ki ilaç. Aç herkese 

aç sineni aç, onun gibi ilaç’ diyen 
Fethullah Gülen hocaefendinin dilidir.

Binali Yıldırım
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“17-25 Aralık Rüşvet Olayları”ndan 15 
Temmuz Darbe Girişimine kadar geçen 
sürede Hükümet, FETÖ konusunda 
uyarıldı mı? 

Evet!

2 buçuk yılda MGK 15 toplantı yaptı. Her toplantıda devlet için-
deki illegal yapılar Hükümete raporlandı. Ama hiçbir ciddi ön-
lem alınmadı.

18

Bütün dünyanın üzerinde ittifak ettiği, dünyanın her 
noktasında okullarıyla eğitime yaptığı seferberliği 

hem diyaloğa hem dinler arası bir şekilde uzlaşmayı 
sağlayacak nefreti ortadan kaldırmaya çalışacak mümtaz 
bir şahsiyete,Fethullah Gülen’e saldırı vardır. Bu saldırının 
sebebi Fethullah Gülen değildir aslında Türkiye’de mazlum 

insanlar ilk defa iktidara gelmektedirler.

Süleyman Soylu
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“KOZMİK ODA”yı FETÖ’ye kim açtı?

Kozmik Oda, devletin namusu ve mahremiydi. Devletin mah-
remi için ‘açın’ talimatını veren kişi, FETÖ’ nün siyasi ayağıdır! 
Kozmik Oda’nın açılması talimatını bizzat veren Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Bu talimat üzerine bir terör örgütüne devletin koz-
mik odası açılmıştır. 

19

Hoca efendi ve cemaat ile eski defterler 
karıştırılarak fitne çıkartmak isteyenler 

var. Ben kendisini 2004’te ABD’de 
ziyaret etmiştim.

Burhan Kuzu
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 FETÖ ile gerçekten 
mücadele ediliyor mu? 

FETÖ ile gerçek anlamda kararlı bir mücadele yok. FETÖ un-
surları hala devletten temizlenmedi. Örneğin;

• ByLock kullandığı tespit edilen 215.092 kişilik FETÖ liste-
si neden açıklanmıyor? 

• 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı’nın, 
Başbakan’ın, Genel Başkanların, Bakanların, Belediye 
Başkanları’nın HTS kayıtları neden açıklanmıyor? 

• 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, kimlerin hangi 
görevlere geleceği belliydi. Bu liste neden açıklanmıyor?

• 15 Temmuz hain darbe girişiminin araştırmak üzere 
TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’na gelip bilgi ver-
mesi gereken MİT Müsteşarı ile Genel Kurmay Başkanı’nı, 
Erdoğan neden engelledi?

20
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• 15 Temmuz darbe girişimini soruşturan savcılar neden gö-
revlerinden alındılar?

• TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu ne-
den kamuoyuna açıklanmıyor?

• FETÖ Borsası nedir? Nasıl oluyor da parası olanlar kurtu-
luyor, garibanlar içerde kalıyor… Erdoğan’ın avukatlarının 
FETÖ Borsasının önemli aktörleri olduğu biliniyor. Bu avu-
katların mal varlıkları neden araştırılmıyor?
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Evet! Ekrana çıkan isimler bu birlikteliği itiraf ediyorlar!

Adalet ve Kalkınma Partisi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı 
Emre Cemil Ayvalı, katıldığı bir televizyon programında kendi 
kadroları olmadığı için FETÖ ile yan yana yürüdüklerini söyledi.

Ayvalı, ‘-Eğer ki AK Parti FETÖ’yle bürokraside geçmişte kol 
kolaydı- diyorsanız, bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için 
yaptık. Benim 1 müsteşar atamam için genel müdür olarak 12 
yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, 
çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Bir tarafta 
darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları 
birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. 
Mesele budur. Bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider 
yapabilirdi.’ dedi.

Adalet ve Kalkınma Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner de 
yine bir televizyon programında FETÖ’cülere her türlü imkanın 
sağlandığını; ‘E, bizim Cumhurbaşkanımızın FETÖ’cü arkadaşı 
oldu. Sabah akşam da oturdular. Getirdikleri listeyi milletvekili 
de yaptılar. Önemli yerlere de atadılar. Cumhurbaşkanımız bü-
tün bu imkânları açtı kendilerine.’ diyerek itiraf etti.

21 İktidardaki parti, FETÖ’cülerle kol kola 
yürüdü mü?
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Bütün bu soruları
15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp

 darbe girişimini engellemek için
 hayatını veren

251 şehit için soruyoruz…
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