
Takdim

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren 
İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslâm araştırmaları alanında 
öncü rol oynamakta, İslâm dini, medeniyeti ve toplumlarına dair 
sağlıklı ve özgün bilgi üretimini hedeflemektedir. Bu çerçevede 
İslâm dininin doğru ve güvenilir bilgiye dayalı olarak tanıtılma-
sına, İslâm medeniyetinin sağlam ve sahih esaslar üzerine ye-
niden inşa edilmesine ve günümüz dünyasında ortaya çıkan so-
runlara İslâm kültür ve medeniyeti birikimiyle yapıcı çözümler 
üretilmesine katkı sağlamak üzere proje, yayın ve faaliyetler yü-
rütmektedir. Bu çizgide TDV İslâm Ansiklopedisi başta olmak 
üzere çok önemli projeleri gerçekleştirmiş olan İSAM, yayın-
lanmış bütün eserleri ve devam etmekte olan projeleri ile dinî 
bilgiye sıhhatli biçimde ulaşılması yolunda çabalarını sürdür-
mektedir.

İslâmî mirasın bütün birikiminin bugüne ve gelecek nesillere ak-
tarılması yolunda uzun soluklu çalışmalara imza atan merkezimiz 
bünyesinde, müslümanlar olarak yüz yüze olduğumuz güncel 
meseleleri ele alan çalışmalar da yapıldı ve yayınlandı. Elinizdeki 
çalışma da bunun bir örneğidir. 

Gülen yapılanması, ağırlıklı olarak siyasî ve idarî düzlemde bir 
mesele olarak ele alınmakta ise de, gerçekte sadece siyasetle, idarî 
tedbirlerle çözülemeyecek bir derinlik içermektedir. Hem İslâm’ı 
anlama ve yorumlama noktasında yol açtığı problemler, hem de 



genel olarak toplumda dine dair algı noktasında oluşturduğu 
olumsuz etki devâsâ boyutlardadır. Öte yandan geçmişinde bir 
şekilde bu yapıyla teması bulunan veya onun sadece “cemaat” 
dışyüzüne muhatap olan kişilerin topluma kazandırılması gibi bir 
problem de önümüzde durmaktadır. 

Elinizdeki bu eserde, 15 Temmuz’a giden sürecin doğru bir şe-
kilde anlaşılması ve çözümlenmesi amacına mâtuf olarak Gülen 
yapılanması; mahiyeti, tarihteki benzer örnekler, söz konusu ya-
pının siyasî-toplumsal çerçevesi, teşkilatlanma tarzı gibi farklı 
açılardan analiz edilmiş, ayrıca bundan sonra benzer bir sü-
recin yaşanmaması için alınması gereken tedbir ve tavsiyelere 
yer verilmiştir. Dolayısıyla hem “dine hizmet” söylemiyle yola 
çıkmış bir oluşumun nasıl bu noktaya evrildiğini anlamak hem 
de benzer bir süreci bir daha yaşamamak için tedbir almak ve ge-
rekli adımları atmak adına bu çalışma kısa, öz, ama derin bir çer-
çeve sunmaktadır. Çalışmanın ilerleyen sayfalarında görüleceği 
gibi, mesele sadece siyasî, idarî ve kriminal tedbirlerle çözülecek 
bir konu değildir. Bilakis yüz yüze olduğumuz ferdî, toplumsal 
ve dinî hasarı onarmak için, uzun yıllara yayılan çok boyutlu ve 
çok kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Dahası, bu çalışmaların 
incelikle ve dikkatle yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın 
hedeflerinden biri de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet 
Yapılanması’nın (FETÖ / PDY) İslâm’a ve müslümanlara verdiği 
zararların, İslâm’ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak düstur-
larında yaptığı tahrifat ve tahribatın, İslâm’ın temel kavramlarına 
dair çarpıtmaların kamuoyu ile paylaşılması, halkımız nezdinde 
bir farkındalık oluşturulmasıdır.

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi olarak çalışmada emeği geçen 
ilim adamlarına teşekkür eder, eserin bu tür yapılar hakkında 
toplumumuzda bir farkındalık oluşmasına katkı sunmasını ve 
hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederiz.
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Önsöz

Türkiye, bir darbe teşebbüsüyle tarihinde ilk defa 15 Temmuz 
2016 gecesi yüz yüze gelmiş değil. Bununla birlikte, 15 Temmuz 
darbe girişimi Türkiye tarihinde bir ilke tekabül ediyor. Zira ilk 
defa bu tarihte, toplum ve devlet nezdinde kendisini bir “dinî 
hareket” olarak sunagelmiş bir yapının kendi halkına silah doğ-
rultup gayri meşru şekilde devlete el koyma teşebbüsüne şahit 
olduk. Eğitim odaklı bir dinî hizmet görüntüsü altında “devlete 
sızma” gibi bir amacı gizlice gerçekleştirdiği anlaşılan bir yapı, bu 
kez devleti doğrudan ele geçirmek üzere millete silah doğrulttu, 
milletin meclisini bombaladı ve milletin seçtiği yöneticileri öldür-
meye teşebbüs etti.

Türkiye, milleti ve devletiyle, bu büyük ve feci hadisenin etki-
lerini yaşamaya devam ediyor. Öncelikle siyasî ve kriminal bo-
yutuna dair tedbirlerin alınmasıyla gündemde olan bu tehlikeli 
oluşum, etkisini maalesef uzun yıllar hissedeceğimiz sosyal, psi-
kolojik ve teolojik boyutlar da barındırıyor. Sosyo-psikolojik 
zemindeki büyük hasarların yanında, toplumda din algısı, din-
darlığa ve dinî hizmetlere bakış açısından da çok büyük riskler 
oluşmuş bulunuyor.

Dolayısıyla, hem bu tehlikeli dönüşümün oluşturduğu hasarı 
onarmak hem de bir daha böyle bir tabloyla karşı karşıya kal-
mamak için önümüzde cevap aranması gereken bir dizi soru bu-
lunuyor. 15 Temmuz sonrasında hem devleti yöneten kadroların 
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hem de toplumdaki fertlerin zihninde oluşan bu soruların 03-04 
Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Din Şurası’nda da ele alındığı 
kamuoyunca biliniyor. Şuranın ardından, konuya dair daha geniş 
bir analize imkân sağlamak, sorulara cevap bulmak ve bu büyük 
soruna çözüm arayışına bir katkıda bulunmak üzere, elinizdeki 
çalışmayı hazırlayan ekipten de bir çalışma talep edildi. Kamu-
oyunun gündemindeki soruların izini takip ederek, münferiden 
çalışmalar yaptığımız gibi, bir araya gelerek ulaştığımız bilgi, 
bulgu ve analizleri müşterek bir rapor halinde arz ettik. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Ağustos’taki ola-
ğanüstü şûra kararlarına dair açıklamalar içeren bir sonraki çalış-
masında da yararlanılan bu müşterek raporun genişletilmesiyle 
elinizdeki metin ortaya çıktı.

Bu çalışmanın hem ortadaki büyük soruna, hem de bu sorunun 
çözümüne dair kamuoyunda var olan sorulara kapsamlı, kararlı 
ve sağduyulu bir açıklama çerçevesi sunacağını umuyoruz. Ça-
lışmamız, bir “dinî hizmet” görüntüsünden bu noktaya nasıl 
ve neden gelindiğine dair kuşatıcı bir analiz sunmaya gayret 
ederken, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için öneriler 
de içeriyor. Çalışmamızın devleti yöneten kadrolar için de, geniş 
toplum kesimleri için de, özelde dinî hizmet alanında emek sarf 
eden kişiler ve oluşumlar için de dikkate değer notlar içerdiğini 
düşünüyoruz. 

Diğer taraftan, bu çalışmanın hayatın akışı içinde ilgili yapıyla 
bir şekilde teması olmuş, yapıyı “cemaat” yüzüyle tanımış, hatta 
“dinini orada öğrenmiş” kişilere de bir imkân sunduğu kanaa-
tindeyiz. Zira çalışmamızın vakıaya yönelik tespit ve analizlerle 
birlikte bir hedefi de hem toplumun geneline, hem de söz ko-
nusu yapının içinde yer almış kişilere yaraları sarmak ve yan-
lışları düzeltmek üzere çağrıda bulunmaktır. Bu çalışmada dile 
getirilen birtakım keskin ve yalın tespitler, vakıanın acımasızlı-
ğından, toplum olarak aldatılmışlığımızın açıkça ortaya çıkmış 
olmasından kaynaklanıyor. Bu tespit ve analizlerin amacı, kri-
minal bir eyleme karışmaksızın bu yapının yalnızca dinî hizmet 



ÖNSÖZ 11

yüzüyle muhatap olanları rencide etmek değildir, bilakis onlara, 
insan olarak herkesin hata yapabileceğini, bu noktada yapılması 
gerekenin ise bu hatalardan dönmek olduğunu hatırlatmaktır. 

Çalışma, okuyucuya kolaylık olması açısından, soru-cevap forma-
tında hazırlandı. Toplam 20 adet soru ve bunların cevaplarından 
müteşekkil analizlerde bir yandan FETÖ’nün temelini oluşturan 
“Gülen örgütü”nün toplumsal bağlamı, organizasyonel özellik-
leri, siyasî (uluslararası siyaset de dahil) boyutları, benzer tarihi 
ve güncel örnekler, dinî ve psikolojik boyutları ortaya konulmuş, 
diğer taraftan da söz konusu hareketin mensuplarını tekrar top-
luma kazandırmak ve yaşanan menfur olayların tekrarlanmasını 
önlemek için neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelere yer ve-
rilmiştir. Eserin okunurluğunu kolaylaştırmak amacıyla dipnot 
ve referans sayısı asgaride tutulmuştur; ancak analizler çerçeve-
sinde yapılan bütün tespitler, uzun yıllardır söz konusu örgütle 
entelektüel anlamda ilgilenmekte olan yazarların gözlem, tecrübe 
ve araştırmalarına ve bir kısmı kamuya da malolmuş (örgütün 
yayın organları, eski örgüt mensuplarının itirafları ve yazdıkları 
kitaplar gibi) kaynaklara dayalı bilgilerdir. Elbette bu hareketin 
en temel ilkelerinden biri gizlilik olduğundan örgütün özellikle 
iç işleyişine dair henüz gün yüzüne çıkarılmamış gerçeklerin de 
bulunması muhtemeldir. Ancak bu çalışma yazarlar tarafından 
farklı kaynaklardan teyid edilmiş bilgiler ile bu bilgilere ve ilmî 
bir bakış açısına dayalı yorumlardan müteşekkildir.

Dileğimiz, çalışmanın, bu büyük musibetten hayırlı neticeler hâsıl 
edecek dersler, önlemler ve ödevler çıkarmaya vesile olmasıdır. 
Bir daha böyle bir hadisenin yaşanmaması için dua ediyor ve 
ülkemizde dinî hizmetlerin bu hasarı en kısa sürede aşıp kendi 
çeşitliliği içinde salimen devamı yönündeki temennimizi de ifade 
etmek istiyoruz.

Hazırlayanlar


